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Door de welwillendheid van mijn hooggeachten vriend, Dr.

Snellen van Vollenhoven , aan wien de zorg voor het entomolo-

gisch gedeelte van 's Rijks Museum van natuurlijke historie te

Leiden is opgedragen, werd ik reeds vóór geruimen tijd in staat

gesteld
, al de exotische Asiliden van dat Museum aan eene

herziening te onderwerpen. Gelijk dit met de meeste insecten

aldaar het geval is, zijn ook van de familie der Asiliden in-

zonderheid de soorten van de Oost-Indische eilanden er ruim

vertegenwoordigd. ïn de hoop van eene kleine schrede verder

te komen in de kennis van de Fauna dezer, vooral voor ons

Nederlanders zoo belangrijke streken, heb ik mij voorgesteld,

om al de mij bekende soorten, van daar afkomstig en tot de

genoemde familie behoorende, in dit opstel naar systematische

volgorde te behandelen.

Vooraf heb ik getracht mij zooveel mogelijk op de hoogte

der literatuur te stellen en daartoe gebruik gemaakt, om niet

te spreken van eenige algemeene entomologische werken, van

de navolgende boeken en geschriften:

Wiedemann, Aussereuropäische Zweiflügler.

Guérin, Voyage de la Coquille, Zoologie II.

Macquart, Suites à Buffon. Diptères.

Dezelfde, Diptères exotiques.
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Walker, List of the Diptera in the collection of the British

Museum.

Dezelfde, Opstellen in het Journul of the proceedings of the

Linnean Society.

Low, Monographie der europäischen Asiliden in Linnaea ento-

mologica, dl. II, III en IV (voor de algemeene beschou-

wingen en verdeeling in geslachten).

Dezelfde, Bemerkungen über die Familie der Asiliden.

Dezelfde, Diptera Americae septenir.., in hei Berliner entomolo-

gische Zeitschrift.

Doleschall, Beschrijvingen van Oost-Indische Diptera, in het

Natuurkundig Tijdschrift van Nederlandsch Indie.,

dl. X, XIV en XVIf.

Schiner, Ueher die Wiedemann sehen Asiliden., in de Verhand-

lungen der zool. bot. Gesellschaft in Wien., dl. XVÏ.

Dezelfde, Diptera der Novara-Reise.

Dezelfde, Neue oder wenig bekannte Asiliden des k. k. Hofca-

binettes in Wien., in de Verhandlungen der zool. bot.

Gesellschaft, dl. XVII.

Jaennicke, Neue exotische Dipteren.

Ofschoon ik al deze geschriften met aandacht heb nagegaan
,

is het mij betrekkelijk slechts zelden mogen gelukken de soor-

ten, die ik onder de oogen kreeg, met eenige zekerheid daarin

te herkennen, en ben ik bij verreweg de meesten lot het be

sluit moeten komen, dat zij nog onbeschreven waren. Voor een

deel moge de oorzaak hiervan te zoeken zijn in mijne gebrek-

kige opvatting of welligt ook in de onvolledigheid of onnaauw-

keurigheid van sommigen der beslaande beschrijvingen; over

't algemeen evenwel twijfel ik niet, dat ik hier werkelijk nieuwe

soorten heb aangetroffen, en zie ik er het bewijs in van den

onmelelijken rijkdom der natuur in de tropische landen
, een

rijkdom die nog slechts voor een zeer gering gedeelte is aan

het licht gebragt.

Volgens opgave van Schincr waren er in 18G8, na aftrek van

de bekende synoniemen, niet minder dan 1996 soorten van
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Asiliden beschreven, verdeeld in 165 geslachten'. Hieronder

zijn echter niet medegeteld de 55 Noord-Amerikaansche soorten

en 9 geslachten , door Löw als nieuw opgenomen in het X*** deel

van het Berliner enfomologische Zeitschrift^ en evenmin de 15

nieuwe soorten en 5 nieuwe geslachten, door Jaennicke in zijne

Neue exotische Dipteren beschreven, noch de 6 soorten, die ik

opvolgelijk in dit Tijdschrift heb gekenmerkt ^ Zooveel ik heb

kunnen nagaan, zouden er derhalve op dit oogenblik 2050

soorten van Asiliden zijn beschreven , verdeeld in 1 77 geslach-

ten. Volgens mijne aanleekeningen zijn daarvan 189 soorten

aangeduid als afkomstig van de verschillende eilanden van den

Oost-Indischen archipel. Ik voeg hierbij , dat ik den naam van

Oost-Indischen archipel hier in zijne ruimste opvatting bedoel

en daaronder begrijp al de grootere en kleinere eilanden, ten

zuiden en zuidoosten van Achter-Indië en ten noorden van

Nieuw-Holland gelegen, waarvan de Phihppijnen met het eiland

Manilla hel noordelijkste, Sumatra het westelijkste en Nieuw-

Guinea het oostelijkste punt uilmaken.

Van de 189 beschreven soorten, tot deze Fauna behoorende,

heb ik er, buiten de synoniemen, in 't geheel slechts 26 kunnen

herkennen , namelijk : üamalis maculata Wied. , Laphria gigas

Macq. (waarvan L. horrida Walk. waarschijnlijk het ? is), La-

phria Reinwardtii Wied. (= L. fervens Walk., L. saeva Walk.

en misschien ook Asilus apicata Walk.), Laphria Vulcanus

Wied., L. flavifacies Macq., L. luteipennis Macq., L. notabilis

Macq. ' (= L. flagrantissima Walk.), L. allernans Wied. (= L.

senomera Macq.) , L. scapularis Wied. , L. obliquistriga Walk.
,

Maira spectabilis Guér. (= Laphria splendida Guér.), Maira

» Schiner, Diptera der Novara- Reise, biz. 155 en 157. Onder het hier opgegeven

getal 1996 soorten zijn ook begrepen die welke voor het eerst in het genoemde

werk zijn beschreven.

» Tijdschrift, 2e Serie deel II: Leptogaster flavieornis en DiscocepAala laticeps ;

ld. deel IV : Machimus avidus en Stilpnogaster auceps ; ld. deel V : Stenopogon

ochraceus en Dory dus latipes ; allen van Noord- Amerika, behalve de laatste, die

vermoedelijk van Suriname is.

^ Macquart wist van deze soort het vaderland niet aan te geven; het blijkt nu dat

zij tot de Tauna van dea Oost-Indischen archipel behoort.
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Kollari Dol. (= Laphria socia en consobrina Walk.), Maira

compta Walk., Maira aenea Fabr. {= Laphria comes Walk.,

consors Walk, en L. colorata Boisd , misschien ook = L. pellu-

cida Dol.), Maira Kurbinyi Do\. ^ Maira aitri facies Macq. (waar-

schijnlijk = Laphria cyanea Macq.) , Promachus bi f ascia tus

Macq. (waarvan Trupanea strenua Walk. denkelijk niet te on-

derscheiden is), Promachus maculatus Fabr. , Philodicus javanus

Wied. (= Asiliis perplexus Wied.), Synolcus xanthopus Wied.,

Itamus griseus Wied. , Itamus longistylus Wied. , AUocotasia

aurata Fabr. (= Ommatius scitulusyfdXk.) ^ Emphysomera nigra

Schiner, Ommatius fahndus Wied. (= Omm. Pennus , Coryphe

en Androcles Walk. en Asilus Garnotii Guér.), en Ommatius

minor Dol. (= Omm. noctifer Walk.). Daarentegen zijn mij niet

minder dan 75 soorten voorgekomen, die ik niet in de bestaande

beschrijvingen heb kunnen herkennen en dus voor onbeschreven

heb moeten houden.

De famiHe der Asiliden wordt op zeer natuurlijke wijze in

twee groote afdeelingen gesplitst, gegrond op een klein maar

duidelijk en scherp begrensd verschil in het aderbeloop der

vleugels. De radiaal-ader ^ namelijk heeft hare uitmonding regt-

streeks in den vleugelrand (voorbeeld PI. 9, fig. 1, bij a), of

wel zij vereenigt zich aan het einde, op korten afstand van den

vleugelrand, met de subcostaal-ader (voorbeeld PI. 9, fig. 9,

bij b) ; met andere woorden : de subcostaal-cel heeft eene ge-

opende uitmonding, of wel zij is aan haar einde gesloten en

gesteeld. De eerste dezer beide afdeelingen, waarbij de sprieten

meerendeels een vrij duidelijken eindgriffel, zeldzaam een eigen-

lijken eindborstel hebben , vormt de groep der Dasypoginae.

De tweede afdeeling laat zich wederom in tweeën splitsen, te

weten: 1". de soorten, bij welke het derde sprietenlid aan

het uiteinde min of meer stomp is, met een uiterst kleinen of

meestal zelfs geheel zonder eindgriffel ; deze vormen eene tweede

• Voor de benaming van de aderen en cellen der vleugels heb ik die gevolgd;

vcelke door mij zijn aangegeven in het opstel
,

geplaatst in dit Tijdschrift , 2e Serie
,

dl. VI, blz. 79 en volg. De vork der cubitaal-ader, welke bij alle Asilideu voorkomt,

noem ik de cubitaal-vork.
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groep , die der Laphrinae ; en 2". de soorten , waarbij het

derde sprielenlid altijd spits toeloopt en met een eindborstel is

voorzien; zij maken de derde groep uit, die der Asüinae. Deze

verdeeling werd het eerst door Macqiiart in zijne Diptères exo-

tiques aangegeven^; later werd zij door Lövv, in zijne bekende

Monographie der Europische Asiliden [Linnaea entomologica^

deel II , III en IV) duidelijk uiteengezet en heeft zich sedert

bij alle dipterologen staande gehouden.

A. Dasypoglnae.

Gelijk zoo even is gezegd, bevat deze afdeeling alle Asiliden,

bij welke de radiaal-ader der vleugels op zich zelve in den

voorrand uitloopt en niet te voren met de subcostaal-ader is

vereenigd, dat is, bij welke de subcostaal-cel geopend is. Het

derde sprietenlid is bijna altijd van een korten eindgriffel voor-

zien , die slechts bij zeer enkele geslachten lang en borstelvormig

wordt en hoogst zelden geheel ontbreekt.

Ofschoon deze groep over 't geheel niet minder groot is dan

die der Laphrinen en Asilinen , levert toch de Fauna van den

Oost-Indischen archipel naar evenredigheid daarvan de minste

soorten op. Slechts 30 soorten van daar afkomstig heb ik

beschreven gevonden. Fabricius beschrijft in zijn Systema

Antliatorum DatnaUs myops ; Wiedemann in zijne Aussereuro-

päische Zweiflügler Damalis maculata^ Dasijpogon virens en

Dasypogon Dux (deze laatste uit China , doch volgens Walker

ook op Manilla voorkomende). Door Macquart \^ordt in de

Diptères exotiques Xiphocerus Percheronii beschreven ; door

Doleschall in het Natuurkundig tijdschrift van Nederlandsch

Indie: Leptogaster moluccanus ^ unicolor en annulipes ^ Damalis

erythroplUhalma , Damulina laUceps , Xiphocerus rufithorax
,

Dasypogon imberbis en lanatus. Walker geeft in zijne List of

» Dipt. exot. 1,1, biz. 14. Macquart begrijpt ten onregte de geslachten Damalis

Fabr. eu Gonypes Latr. {=. Leptogaster Mcig.) onder de Asilinae , ofschoon beiden

wegeua de geopende subcostaal-cel onder de Dasi/poginae behooren gebragt te worden.
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the Diptera of the British museum en in de Proceedings of the

Linnean Society beschrijvingen van Leptogaster tricolor^ inutilis,

ferriKjineus ^ longipes ^ albimanus^ mundus en tarsalis ^
Damalis

fumipennis^ Discocephala dorsalis^ pandens en concolor ^
Dioctria

claviventris , Dasypogon (Microslylum) incomptus^ Dasypogon

inopinus^ honestus en glabratus ; en onder de nieuwe soorten

van Diptera, van de reis der Novara medegebragt, wordt door

Schiner in het daartoe betrekkeUjke werk een Stichopogo7i nico-

barensis beschreven.

Van al deze soorten heb ik er slechts twee in hel Museum

te Leiden aangetroffen , namelijk Microshjlum Dux Wied. , doch

alleen in Chinesche exemplaren, en Damalis maculata Wied.,

waarvan nog de typische exemplaren aanwezig zijn. Daarentegen

heb ik er eenige soorten gevonden, waarop, trots alle daartoe

aangewende pogingen , de bestaande beschrijvingen niet kunnen

worden toegepast.

Tot welk der nieuwere geslachten Dasypogon virens Wied.

behoort, is niet wel uit zijne beschrijving op te maken Het-

zelfde is het geval met Dasypogon imberbis Dol. en lanatus

Dol., alsmede met Walker's Dasypogon inopinus ^ honestus en

glabratus. Het geslacht !)amalina Dol. zal wel met Discocephala

Macq. ineenvloeijen. Of Dioctria claviventris door Walker teregt

onder dat geslacht is opgenomen, is, naar zijne beschrijving te

oordeelen, wel aan eenigen twijfel onderhevig. l\a dit een en

ander te hebben in aanmerking genomen, kom ik tol hel be-

sluit, dal de verschillende soorten, tol de groep der Dasypo-

ginen behoorende , en in den Oost -Indischen archipel voorko-

mende, onder de navolgende geslachten zijn te rangschikken:

Leptogaster Meig., Microstylum Macq., Damalis Wied., Disco-

cephala Macq., Stichopogon Löw, Uabropogon Löw en Xipho-

cerus Macq.

Al deze geslachlen komen daarin met elkander overeen, dat

de voorschoenen aan het einde niet met een uitstekenden tand

of doorn zijn voorzien en dal de eerste achlercel der vleugels

steeds geopend is. Zij zijn overigens op de volgende wijze te

onderscheiden :



VAN DEN OOST-INDISCHEN ARCHIPEL. 135

a. Tarsen met lange voethaken , doch

zonder voetballen • (ligchaam en poo-

ten zeer slank) I. Leptoguster Meig.

Tarsen met matig lange voethaken;

voetballen ongeveer van dezelfde lengte

als de haken b.

b. Kop veel breeder dan hoog, van voren

plat; de oogen sterk uitpuilende, bril-

achtig geplaatst c.

Kop ten minsten even hoog als breed
;

de oogen niet sterk uitpuilend en niet

brilachtig geplaatst d.

c. Eindgriffel der sprieten zeer lang,

borstelvormig II. Damalis Wied.

Eindgriffel der sprieten niet borstel-

vormig, korter dan het derde sprietenlid III. Discocephala Macq.

d. De ader, die de tweede achtercel van

boven begrenst, zeer steil opgebogen,

zoodat die cel diep in de eerste ach-

tercel ingrijpt Microstylum Macq. '.

De ader, die de tweede achtercel

van boven begrenst, niet of slechts

onbeduidend opgebogen; de tweede

achtercel alzoo niet of slechts zeer

weinig in de eerste ingrijpende ... e.

e. Vierde achtercel aan den wortel spits

toeloopend en gestoeld ; de ader die

haar van onderen begrenst , uit de

discoidaal-cel ontspringende IV. Stichopogon Löw.

' Hier alleen vermeld , omdat Dasypogon incompius Walk. van Borneo tot dit

geslacht behoort en Microstylum Dux Wied. niet alleen in China voorkomt , maar

ook van Manilla is overgebragt. De eerste soort ken ik niet en de laatste is mij

enkel uit Chiuesche exemplaren bekend, zoodat ik van het geslacht Microstylum hier

verder geeu melding zal maken.
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Vierde achtercel aan den wortel af-

geknot; de ader die haar van onderen

begrenst, uit de middelste wortelcel

ontspringende f.

f.
Sprieten kort en vrij dik ; zuiger regt

vooruitstekend V. Hahropogon Löw.

Sprieten lang en zeer slank; zuiger

aan 't einde naar beneden omgebogen . VI. Xiphocerus Macq.

I. Leptoga'ster Meig.

Slechts kortelijk wordt hier herinnerd, dat dit geslacht onder

al de Dasypoginen en zelfs onder al de Asiliden zich gemakkelijk

laat herkennen aan de groote voethaken en het gemis der voet-

ballen, en overigens habitueel aan den slanken vorm van lijf en

pooten. De achterpooten zijn veel langer dan de beide voorste

paren; de voorscheenen zonder einddoorn; de vleugels zijn smal

en in den regel korter dan het achterlijf; het aangezigt heeft

geen bultje en de knevelbaard is schraal en laag geplaatst. Het

aderbeloop der vleugels heeft dit eigendommelijke, dat al de

achtercellen en meestal ook de onderste wortelcel geopend zijn

en dat de vierde achtercel uit de discoidaal-cel ontspringt en

aan haren wortel steeds gestoeld is.

Geen der beschreven soorten uil den Oost-Indischen archipel

is mij bekend, maar ik vind een vijftal onbeschreven soorten

in het Museum, en deze onderscheiden zich door de volgende

kenmerken :

a. Vierde achtercel der vleugels aan 't uit-

einde vernaauwd ; onderste wortelcel ge-

sloten en tegen den achterrand gestoeld , 1 . vitiosus n. s.

Vierde achtercel aan 't uiteinde niet ver-

naauwd; onderste wortelcel geopend. . . b.

h. Middendwarsader voorbij het midden der

discoidaal-cel 2. habUis u. s.
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Middendwarsader op of vóór het midden

der discoidaal-cel c.

c. Thorax met in 't oog vallende beharing . 3. hiriicolHs n. s.

Thorax naakt of bijna naakt d.

d. Vleugels bruingeel; pooten roodgeel ; alleen

de achterdijen met flaauwen bruinachtigen

ring 4. macilentus n. s.

Vleugels glasachtig; voorste pooten vuil-

geel; achterpooten zwart, met bleekgelen

wortel der dijen en scheenen ; al de tarsen

zwart , het eerste lid bleekgeel met zwarte

spits b. levis n. s.

1. Leptogasier vitiosus n. s.

Thor ace ßavo, vittis tribus nigris nitidis; antennis flavis ;

alis lestaceis ; cellula posteriori quarta apicem versus angu-

stata ; cellula radicali inferiori clausa et breviter petiolata.

$ 9—10 lin.

Kop merkelijk breeder dan de thorax; aangezigt witachtig,

naar boven sterk versmald; knevelbaard witachtig; sprieten geel;

achterhoofd hchtgrijs. Thorax van boven goudgeel, met drie

glanzig zwarte, van achteren zamengesmolten langsbanden; borst-

zijden vuilgeel, boven de middenheupen zwartachtig; schildje

grauwgeel. Achterlijf. (afgebroken). Pooten geel ; de

heupen, de wortel der voor- en achterdijen en de middendijen

geheel zwartbruin ; de achterdijen in 't midden , de voorste

scheenen aan de binnenzijde, benevens al de tarsen bruinachtig;

achterdijen naar de spits een weinig verdikt, even voorbij het

midden van onderen met digte gele beharing, omstreeks het

eind der scheenen en aan de tarsen zwarte borstels; voethaken

zwart. Kolfjes geel, de knop aan de spitshelft bruin. Vleugels

(PI. 9, fig. 1) met geelbruine tint, aan den voorrand en de

spits krachtiger; hulpader voorbij het midden van den voorrand

reikende; middendwarsader op het eerste vierdedeel der discoi-
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daal-cel geplaatst; bovenarm der cubitaal-vork gebogen; derde

achtercel met spitsen wortel; vierde achtercel smal, aan 't uit-

einde vernaauwd en omgebogen ; onderste wortelcel gesloten en

aan 't uiteinde kort gestoeld.

Een (? Java (Blume).

Ofchoon ik deze soort slechts naar een enkel zeer gebrekkig

exemplaar heb kunnen beschrijven, geloof ik toch, dat zij, vooral

aan het bijzondere aderbeloop der vleugels
,

gemakkelijk zal

worden herkend. De opgave der lengte is slechts eene vermoe-

delijke opgaaf, wijl het achterlijf aan het voorwerp ontbreekt.

2. Leptogaster habilis n. s.

Thorace fusco-cinereo ; abdomine pedibusque testaceis ; (interi-

ms nigris ^ articuUs basalibus testaceis j alis rubro-testaceis ;

nervo transverso medio post medium cellulae discoidalis

locata; cellula radicali inferiori aperta, j 6| lin.

Kop ter breedte van den thorax ; aangezigt smal , lichtgrijs
;

knevelbaard slechts uil enkele witte haartjes bestaande ; zuiger

en beide eerste sprietleden bruingeel , het derde spriellid zwart.

Thorax, schildje en achlerrug bijna naakt, bruinachtig aschgrauw,

zonder teekening , alleen van boven op den thorax wat donker-

der. Achterlijf geelbruin; de drie eerste ringen lang, cylindrisch
;

de volgende ringen te zamen knodsvormig verdikt. Pooten glan-

zig bruingeel; de achlerdijen aan de spitshelft verdikt; de ach-

terscheenen regt; aan de scheenen eenige zwakke korte borstels;

het eind der scheenen en de onderzijde der larsen vrij digt met

stevige zwarte borstels. Kolfjes vuilgeel ; de knop aan de spits

donkerbruin. Vleugels (PI. 9, fig. 2) langer en breeder dan bij

andere soorten, het eind des achterlijfs bereikende, met lood-

bruine tint en donkere aderen; middendwarsader voorbij het

midden der discuidaal-cel; de wortel der derde achtercel vóór

den wortel der vorkcel aan de vleugelspits; vieide achtercel aan

't uiteinde niet vernaauwd ; onderste wortelcel geopend.

Een $ van Timor (Wienecke).
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5. Leptogaster hirlicollis n. s.

Niger nitidus; thorace piloso; pedum posticarum femorum

tibiarunique basi flava; alis f users; nervo transverso medio

ante medium cellulae discoidalis locato. S oi lin.

Kop iels breeder dan de thorax; aangezigt lichtgrijs, van

boven zeer versmald ; knevelbaard uit eenige witachtige ruwe

borstels bestaande ; de schedel zeer weinig ingezonken ; de

ocellenknop glanzig zwart ; sprieten , zuiger en palpen zwart.

Thorax en schildje glanzig zwart; achterrug aschgrauw; de

thorax digt bezet met korte beharing, die van boven zwart, in

de borstzijden geelachtig grauw is. Achterlijf glanzig zwart,

met grijzen achterzoom der ringen; aan de wortelhelft dun en

cylindrisch , aan de achterste helft een weinig verdikt ; ter we-

derzijde van den eersten ring eene ruwe, borstelige, zwarte

beharing; genitaliën weinig uitstekend. Pooten glanzig zwart;

aan de achterpooten de wortel der dijen en der scheenen rood-

geel; de spitshelfl der achterdijen verdikt; beharing der pooten

kort , maar vrij digt ; de spits der scheenen en de tarsen met

zwarte borstels; middenscheenen aan de binnenzijde bij de spits

met een paar dunne borstels. Kolfjes geel. Vleugels (PI. 9,

fig. 3) mei donkerbruine tint , aan de eerste helft van den voor-

rand krachtiger; hulpader op het midden van den voorrand uit-

mondende; middendwarsader vóór het midden der discoidaal-

cel; derde achlercel buitengewoon kort, haar wortel onder den

wortel der vorkcel aan de vleugelspits ; onderste wortelcel geopend.

Een $ van Timor (Wienecke).

4. Leptogaster macilentus n. s,

Thorace fusco-cinereo ; abdomine nigro
, flavo-fasciato ;

pedibus testaceis ; nervo transverso tnedio in dimidio cellulae

discoidalis locato. <? 5| lin.

In habitus op onze inlandsche soorten gelijkende. Kop bijna

niet breeder dan de thorax; aangezigt geelachtig; de schrale

knevelbaard bleekgeel; sprieten zwart of zwartbruin; zuiger en



140 BIJDRAGE TOT DE KENNIS DER ASILIDEN

palpen bruingeel. Thorax grau wbruin, van voren roodachtig;

achterlijf zwart met roodgelen zoom der ringen ; de eerste rin-

gen dun, cylindrisch; de laatste ringen een weinig dikker.

Pooten bruingeel, de heupen donkerbruin; achterdijen aan de

spitshelft iets verdikt, met de knieën en een ring daarvoor bruin.

Kolfjes bruingeel. Vleugels met bruingele tint en zvvartbruine

aderen; hulpader op het midden van den voorrand uitmondende;

middendwarsader op het midden der discoidaal-cel ; onderste

wortelcel geopend.

Een <? van Java (Blume).

5. Leptogaster levis n. s.

Thorace fiisco ^ abdomine nigro ^ cano- et flavo- fasciato;

alis hij alini s ; nervo transverso medio ante medium cellulae

discoidalis posito. $ S lin.

Kop iets breeder dan de thorax; aangezigt grauw, zeer smal,

vooral van boven; knevelbaard uit enkele witte haren bestaande;

sprieten geel; zuiger zwart. Thorax van boven sterk gewelfd,

zwart, met eenigen glans en korte witachtige beharing, waar-

door de oppervlakte een grauwachtig aanzien verkrijgt ; schildje

zwartbruin; achterlijf zwart, de ringen met grijzen achter-

en gelen voor-zoom; de laatste ringen een weinig verbreed.

Voorste poolen geel; de heupen, de bovenzijde der dijen en

de binnenzijde der scheenen donkerbruin; achterpooten zwart-

bruin; dijen en scheenen aan den wortel bleekgeel, naar de

spits merkelijk verbreed ; al de tarsen zwartbruin , met het eerste

lid, althans aan den wortel, wilachtig. Kolfjes geel; de knop

aan de spits gebruind. Vleugels glasachtig, zeer glanzig en iri-

serend ; aderen zwartbruin ; de hulpader in 't midden van den

voorrand uitmondende; de middendwarsader vóór het midden

der discoidaal-cel.

Een (? van Sumatra (Ludeking).

II. Damalis Wied.

Onder de Dasypoginen onderscheidt zich dit exotische geslacht
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door de korte sprieten, wier derde lid priem vormig is, met een

langen haarvormigen eindborstel. Door den zeer breeden, plat-

ten kop en in 'l geheel door den habitus heeft het veel overeenkomst

met het geslacht Di scocephala Macq. De rug is bultig verheven;

het achterlijf matig lang, van gelijke breedte, aan het eind ge-

woonlijk een weinig naar onderen omgebogen. De achterpooten

zijn merkelijk langer dan de beide voorste paren ; de voorschee-

nen hebben geen einddoorn; de achterdijen zijn een weinig

verdikt ; de achterscheenen iets gebogen. De vleugels zijn

langer dan het achterlijf; de aclitercellen allen geopend; de

vierde achtercel is aan haren wortel gesteeld ; de beide armen

der cubilaal-vork en de langsaderen aan 't eind van den achter-

rand veeltijds gebogen , de onderste wortelcel is gesloten en aan

haar uiteinde gesteeld. De oogen hebben in 't midden tegen

den binnenkant grootere facetten.

Behalve D. maculata Wied. , heb ik nog vier onbeschreven

soorten uit den Oost-Indischen archipel leeren kennen.

rt. Middend warsader der vleugels op het

midden of nog iets vóór het midden der

discoidaal-cel; de aderen der cubitaal-vork

en de langsaderen, die de achtercellen

vormen, regt of bijna regt 1. marginata n. s.

Middendwarsader voorbij het midden der

discoidaal-cel ; de aderen der cubitaal-vork

en de langsaderen , die de achter-cellen

vormen , min of meer gebogen b.

b. Achterlijf eenkleurig zwart 2. nigella n. s.

Achterlijf geheel of grootendeels rood-

geel, of als het donkerder is, dan ten

minste aan den wortel roodgeel c.

c. Vleugels met bruine tint
,

gewoonlijk alleen

aan de spits donkerder; het begin van den

voorrand niet donkerder dan de verdere

oppervlakte 3. major n. s.
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Vleugels glasachtig of met flaauwe geel-

achtige tint ; het begin van den voorrand

bruingeel d,

d. Achterlijf roodgeel, ter wederzijde zwart

gevlekt, of zwart met roodgelen wortel

en insnijdingen 4. maculata Wied.

Achterlijf geheel roodgeel , hoogstens aan

de uiterste zijden en aan het uiteinde een

weinig gebruind 5. pallida n. s.

1. Damalis marginata n. s.

Thorace flavo , disco nigro ; abdomine nigro submetallico ;

pedibus rufis; alarum dimidio costali fusco; nervo transverso

medio ante medium cellulae discoidalis ; nervis longitudinali-

bus in alarum apice rectis. $ 3| Un.

Aangezigt grauw; knevelbaard wilachtig; sprieten en zuiger

zwart. Thorax en schildje roodgeel; de thorax van boven, doch

niet geheel tot aan het schildje, zwart; de schouders met licht-

grijze bestuiving. Achterlijf glanzig zwart, eenigszins metaal-

achtig; anus kolfachtig verdikt, glanzig bruin en digt met ste-

vige borstels bezet. Pooten glanzig roodgeel, matig behaard;

de achterheupen aan 't eind met een bosje zwarte haren ; de

achterdijen met zwarte borstels. Kolfjes bruingeel. Vleugels

(PI. 9, fig. 4) langs den vourrand met bruinen zoom, die aan

de spits breeder wordt en de eerste achtercel invult ; de midden-

dwarsader ligt nog iets vóór het midden der discoidaal-cel; de

aderen der cubitaal-vork en de langsaderen, die de achtercellen

vormen, loopen regt of bijna regt.

Een $ van Borneo (Diard), in 't Museum onder den naam

van D. marginata v. Voll.

Deze soort schijnt naauw verwant aan D. myops Fabr. , die

ook een' lichten knevelbaard en een metallisch achterlijf heeft,

doch welker vleugels aan den wortel tot over de helft zwart -

bruin zijn.
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2. Damalis nigella n. s.

Nigra; thorace postico cinereo; alis hyalinis; nervo trans-

verso medio post medium cellulae discoidalis ; nervis longi-

tudinalibus in alarum apice subcurvatis. ^ 5| lin.

Kop met sprieten en monddeelen , benevens de knevelbaard

zwart ; achterboofd grauw bestoven , met lichtgrijze beharing.

Thorax aschgrauw, op den rug, doch niet geheel tot aan het

schildje, zwartachtig; een band van de schouders naar den

vleugelwortel mede zwart; beharing der borstzijden grijs; schildje

aschgrauw; achterlijf zwart, met eenigen glans en grijze beha-

ring; anus slechts weinig behaard, ter wederzijde met een paar

lange doornen. Pooten pekbruin , met fijne zwartachtige beha-

ring en zwakke borstels ; achterheupen aan 't eind met een bosje

zwarte haren; achterdijen weinig verdikt, bijna zonder borstels.

Kolfjes bruingeel. Vleugels glasachtig met fijne zwartbruine

aderen; randader zwart en dik; middendwarsader merkelijk

voorbij het midden der discoidaal-cel geplaatst; de aderen der

cubitaal-vork en die der achtercellen iets gebogen.

Een S van Bel Menado (Forsten).

3. Damalis major n. s.

Thorace ßavescente cinereo^ superne nigricante; abdomine

ruf o , utrinque nigro-submaculato
;

pedibus rufis ; alarum di-

midio basali füscescente ; nervo transverso medio post medium

cellulae discoidalis locato; nervis longiludinalibus in alarum

apice subcurvatis. (? ? 4—6 lin.

Kop zwartbruin; sprieten, monddeelen en knevelbaard zwart;

achterhoofd grauwachtig, met gele beharing. Thorax geelachtig

aschgrauw, van boven voor het grootste gedeelte zwartachtig,

of eigenlijk met drie breede, zwartachtige, ineengevloeide langs-

banden , waarvan de beide zijwaartsche aan den dwarsnaad even

zijn afgebroken; schildje roodachtig; achterlijf bruinrood, de

ringen ter wederzijde met zwarte, soms onduidelijke vlekken;

de laatste ringen somwijlen geheel verdonkerd ; anus <? kolfachtig
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verdikt. Poolen glanzig bruinrood; de voorste heupen aschgrauw;

de spits der achterheupen, de knieën, de spits der scheenen en

de tarsen zwart of zwartbruin ; beharing der pooten vrij digt
;

aan het eind der achterheupen verscheidene digt bijeenstaande

zwarte borstels; achterdijen matig verdikt, van onderen met

eene dubbele rij zwarte doornachtige borstels. Kolfjes roodbruin.

Vleugels van den wortel tot over de helft donkerbruin of althans

met bruinachtige tint, aan de spits bijna glasachtig; aderen

zwartbruin ; middendwarsader merkelijk voorbij het midden der

discoidaal-cel ; randader verdikt en zwart; de aderen der cubi-

taal-vork en die der achtercellen een weinig gebogen.

Drie exemplaren van Borneo (Müller), in het Museum onder

het etiquel : D. major v. Voll.

4. Damalis maculata Wied.

Thor ace flavido, disco nigricante ; abdomine riifo^ utrmque

nigro-ma culaio ^ vel nigro basi incisurisque rufis ; pedibus

rußs ; alis subtestaceis ; nervo transverso medio post medium

cellulae discoidalis posito ; nervis longitudinalibus in alarum

apice curvatis. ê Î 4 lin.

Syn. Wied. Aussereur. ZweiH. I. 416. 2. — Walk. List VII.

764. 10.

Kop zwartbruin ; sprieten en monddeelen , benevens de haren

van den knevelbaard zwart. Thorax geelachtig , op den rug

zwartachtig; schildje bleek roodgeel. Achterlijf roodgeel, 1er

wederzijde op eiken ring met eene groote zwarte vlek; de zwarte

kleur op de laatste ringen gewoonlijk zeer uitgebreid , soms

zelfs zoodanig dat bijna het geheele achterlijf zwart is en alleen

aan den wortel en op de insnijdingen der eerste ringen de

roodgele kleur overblijft. Pooten glanzig bruinrood, met zwart-

achtige gewrichten en vrij digte zwarte beharing ; achterheupen

aan het eind met een bosje zwarte haren; achterdijen matig

verdikt, van onderen met eenige zwarte doornachtige borstels.

Kolfjes bruingeel. Vleugels (PI. 9, fig. 5) met flaauwe bruin-

gele tint, aan den wortel en het begin van den voorrand en
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aan de spits iels krachtiger; aderen bruin, fijn; middend wars-

ader merkelijk voorbij het midden der discoidaal-cel ; de aderen

der cubitaal-vork en de langsaderen, die de eerste achtercellen

vormen, duidelijk gebogen.

Drie exemplaren van Java, door Kuhl en van Hasselt gezon-

den , waaronder zich denkelijk ook de typische voorwerpen

bevinden, waarnaar Wiedemann's beschrijving is gemaakt; voorts

nog een <? van Borneo (Macklot).

5. Damalis pallida n. s.

Flava; thorace slriis duabus fuscis vel disco nigricante

;

pedibus rufis ; alis dilute testaceis ; costae dimidio basali

obscuriori; nervo transverso medio post medium cellulae dis-

coidalis locato; nervis longitudinalibus in alarum apice ciir-

vatis. $ Î 5—5 1 lin.

Voorhoofd en aangezigt donkerbruin , het laatste van onderen

roodachtig; sprieten en knevelbaard zwait; zuiger en palpen

pekzwart, soms tot het geelbruine overhellende; achterhoofd

donkergrauw, in 't midden, even als de hals, vuilgeel. Thorax,

schildje en achterrug roodgeel; de rug van den thorax in

't midden zwartachlig , welke kleur aan de kanten door eene

grauwgele bestuiving bedekt en soms alleen door een paar bruine

langsstrepen aangeduid is. Achterlijf roodgeel , bij sommige

exemplaren met eenig spoor van donkere zij vlekken. Poolen

glanzig bruinrood; de knieën en de borstelige beharing zwart;

achterheupen aan 't eind met een bosje zwarte haren; achter-

dijen weinig verdikt , van onderen met eene dubbele rij zwarte

doornige borstels. Kolfjes bruingeel. Vleugels met flaauwe bruin-

gele tint, aan het begin van den voorrand krachtiger; aderen

bruin en fijn; middendwarsader merkelijk voorbij het midden

der discoidaal-cel; de aderen der cubitaal-vork en de langsade-

ren, die de eerste achtercellen vormen, duidelijk gebogen.

Een (? en ? van Borneo en Sumatra (Müller).

lo
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III. DiscocEPHALA Macq.

Ook bij dit geslacht is, even als bij Damalis ^ de kop van

voren platgedrukt en veel breeder dan hoog, en zijn de oogen
,

van voren gezien, brilachtig geplaatst. De eindgriffel der sprie-

ten is echter veel korter dan het derde sprietenlid en niet

borstelvormig ; het achterlijf is aan 't einde niet naar onderen

omgebogen.

Niet zonder twijfel reken ik tot dit geslacht, dat hoofdzakelijk

in Amerika te huis behoort en slechts zeer enkele Aziatische

soorten telt, eene digt behaarde Asilide van Sumatra. Wijl aan

het eenige exemplaar hel derde sprietenlid is afgebroken , is het

onzeker of daaraan eene korte eindgriffel dan wel een lange borstel

is bevestigd geweest, met andere woorden, of de soort tot Z)Ì5C0-

cephala dan wel tot Damalis behoort. Ik ben geneigd het

eerste te veronderstellen , omdat de knevelbaard veel digter is

dan bij ilamalis : ook is het achterlijf niet omgebogen. Het

aderbeloop der vleugels komt tamelijk wel met dat van Damalis

marginata (PI. 9 , fig. 4) overeen.

Discocephala hirsula n. s.

Fusca , hirsuta • pedibus rufescentihus
, fasco-hirsutis ; ala-

rum dimidiü basali nigricanle. ? oJ lin.

Kop zwarlbruin, de schedel tusschen de oogen diep ingezonken;

de knobbel der bijoogen daarentegen sterk verheven ; knevelbaard

vrij digt, zwartbruin ; sprieten en monddeelen zwart (het derde

sprietenlid afgebroken). Het geheele lijf zwartbruin, met digte

beharing van dezelfde kleur; in de borslzijden onder den vleu-

gelwortel, aan den achterrand van het schildje en aan den buik

is de beharing langer. Pooten stevig, roodbruin, overal met

zeer digte en lange, donkerbruine beharing; aan de achterpoo-

ten de dijen, de iels gebogen scheenen en het eerste tarsenlid

verdikt Kolfjes vuilwit, de knop 1er wederzijde bruin gevlekt.

Vleugels aan de wortelhelfl tot aan de middendwarsader zwart-

achlig, overigens wilachtig; in het donkere gedeelte de aderen

à
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^wartbruin, in het lichtere gedeelte de aderen bruingeel, be-

halve aan de vleugelspits, alwaar zij weder donker worden;

zoowel de voorrand als de achterrand is fijn behaard ; de mid-

dendwarsader staat op het midden der discoidaal-cel, welke drie

aderen naar den vleugelrand uitstoot; al de achtercellen zijn

geopend; de vierde achlercel is aan hare basis hoekig, en de

ader, die haar van onderen begrenst, komt niet uit de discoi-

daal-cel, maar uit de middenste wortelcel.

Een Î van Sumatra (Müller).

IV, S T I e H o p o G o N Löw.

De soorten van dit geslacht onderscheiden zich door een laiig-

gestrekt, eenigszins plat achterlijf; de kop is niet breeder dan

de thorax, meer hoog dan breed, de oogen zijn min of meer

uitpuilend ; het voorhoofd is naar boven in 't oog vallend ver-

breed en aldaar zadelvormig tusschen de oogen ingezonken ; de

knobbel der bijoogen weinig verheven ; het aangezigt is kort
,

naar boven versmald, zonder uitstekend bultje; de knevelbaard

reikt niet hoog en is waaijerachtig of dakvormig naar beneden

gerigt ; de sprieten staan aan den wortel digt bijeen ; de beide

eerste leden zijn kort en ongeveer van gelijke lengte ; het derde

lid is veel langer, met korte eindgriffel; de palpen zijn klein

en naakt. De mannelijke genitaliën steken weinig uit. Pooten bij de

meeste soorten onbehaard , doch de schoenen en tarsen met lange

borstels bezet; de voorste dijen dikker dan het achterste paar;

voorscheenen zonder einddoorn. Al de achtercellen der vleugels

geopend; de vierde aan de basis gewoonlijk gesteeld en aan het

einde iets vernaauwd ; de onderste wortelcel gesloten en aan de

punt kort gesteeld.

Eene soort van dit geslacht is

Slichopogon albicapillus n. s,

Cinereus- thoracis dorso nigricante ; pedibus cinereo-nigris

^

albido-püosis. $ H| lin.

Kop grauw met witachtige bestùîving; knevelbaard zeer gevuld
,



148 BIJDRAGE TOT DE KENNIS DER ASILIDEN

wilachtig, naar heneden gerigl ; borstels van l)ovcn op het ach-

terhoofd bleekgeel; kin- en bakkenbaard wil; sprieten en mond-

deelen zwart. Thorax en schildje aschgrauw, van boven zwart-

achtig; de beharing witachtig, in de borstzijden langer en nieer

borstelig. Achterlijf aschgrauw, met lichtgrijze insnijdingen en

korte wilachtige, aan den anus langere beharing; eindlarnellen

klein , zwart. Pooten zwartachtig grauw , met witachtige beha-

ring, die onder aan de achterdijen langer is; schoenen en tarsen

met bleekgele borstels. Kolfjes bruingeel. Vleugels met grauwe

tint en zwartbruine, aan den wortel roodbruine aderen; de

middend warsader op het eerste vierdedeel der discoidaal-cel ge-

plaatst; de bovenarm van de cubitaal-vork komt juist in de

vleugelspits, de onderarm in den achterrand uit.

Een 2 van Java (Blume).

V. Habropogon Löw.

Bij dit geslacht is de kop zoo breed als de thorax ; het aan-

gezigt en het voorhoofd zijn overal van gelijke breedte; het

aangezigt zonder bult, alleen van onderen iets gewelfd; de kne-

velbaard reikt tot het midden van het aangezigt ; de sprieten

zijn kort en vrij dik, aan den wortel digt bijeen geplaatst; de

eindgriffel is kort; de zuiger steekt regt vooruit; het achterlijf is

smal, meestal naar onderen omgebogen, bij het <? de genitaliën

kolfachtig; de pooten zijn matig lang en stevig, met fijne be-

haring en dunne borstels, de voorscheenen zonder einddoorn;

de vleugels zijn naauwelijks een weinig langer dan het achter-

lijf; de vier achtercellen allen geopend en ook de onderste

wortelcel aan 't uiteinde gewoonlijk smal geopend.

De eenige soort uit den Indischen archipel is

Habropogon jucundus n. s.

Flavus; abdomine maculis dorsalibus pedibusque posticis,

praeter femorum basin ^ nùjris. <? î 5| —6| 1.

Aangezigt bleek okergeel; knevelbaard goudgeel; de beide

eerste leden der sprieten bruin met gele beharing; zuiger glanzig
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zwart; palpen zwart met gele beharing. Thorax geelbruin, van

achteren met zwarte borstelige beharing; schildje roodgeel, plat.

Achterlijf roodgeel; de eerste ring, met uitzondering van een

paar zijvlekjes
,

geheel zwart ; de volgende ringen met groote
,

aan elkander gehechte , zwarte rugvlekken ; de drie laatste rin-

gen geheel zwart, soms met roodgele, aan de kanten verbreede

insnijdingen ; de zwarte kleur heeft een' eenigszins metaalachti-

gen gloed. Pooten roodgeel; aan de middenpooten de knieën, aan

de achterpooten de spits der dijen , alsmede de scheenen en

tarsen zwartbruin; de achterscheenen met korte, digte, gele be-

haring; de scheenen met ge!e borstels, die vooral aan de mid-

denscheenen lang zijn. Kolfjes geel. Vleugels met flaauwe

bruingele tint en zwarte aderen (zie voor het aderbeloop PI. 9,

fig. 6).

Een (? en twee $ van Java (Blume en Müller). Een vierde

exemplaar (een 2) mede van Java , door Kuhl overgezonden
,

onderscheidt zich door merkelijk aanzienlijker grootte (8i
1.),

doch komt overiuens scheel met de anderen overeen.'n

VI. XiPHocERus Macq. '.

Dit geslacht onderscheidt zich door de lange en slanke sprie-

ten , die aan den wortel digt bijeenstaan , en waarvan het tweede

lid korter dan het eerste, en het derde meer dan dubbel zoo

lang is als de beide voorgaanden te zamen ; maar vooral is het

kenbaar aan den korten , dikken , aan 't einde haakvormig naar

beneden omgebogen zuiger. Het aangezigt is over de geheele

lengte van gelijke breedte , aan de onderste helft een weinig

gewelfd, en alleen digt boven den mondrand met een' korten

knevelbaard voorzien; de eindgriffel der sprieten is zeer kort;

de palpen zijn een weinig verdikt; het achterlijf is cylindrisch;

' Macquart schreef in de Suites à Buffon, waar dit geslacht voor 't eerst wordt

vermeld, even als later in zijne Diptères exotiques, Xiphocera. Low gaf in zijn op-

stel over de Europische Asiliden in het Ilde deel der Linnaea entomologica aan den

uaain een mannelijkeu uitgang, eu deze schrijfwijze is ook door latere auteuren aan-

genomen.
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de poolen zijn slank, de achterpooten vooral lang; de beharing

der poolen zeer kort en de borstels onbeduidend; aan de

vrij breede vleugels is de eerste achtercel steeds geopend en de

vierde achtercel aan de uilmonding vernaauwd , soms zelfs ge-

sloten.

Eene nog onbeschreven soort van dit geslacht is

Xiphocerus complucilus n. s.

Niger ^ thorace flavido ^ disco nigricante ; abdomine coar-

ciafo ^ segmeniormn margine luteo; pedibus rufts
^

femoribus

vitta nigra; alis hyalinis , costa testacea, e? 7| lin. (PI. 9,

flg. 7 en 8).

Kop geelgrauw; aangezigt bijna een derde der kopbreedte in-

nemende, naar onderen roodgeel; knevelbaard roodgeel; zuiger

glanzig zwart, vrij lang, even gebogen; de beide eerste spriel-

leden roodgeel, met zwarte beharing; het derde lid zwart.

Thorax ^zwartachtig ; de voorkant, de schouders, een zoom van

daar naar den vleugelwortel, benevens de borstzijden en de sterk

ontwikkelde achterrug zilverachtig geelgrauw; de achterhoeken

van den thorax gerand en roodgeel; schildje groot, plat,zwart-

achtig grijs met gelen achterrand. Achterlijf aan den wortel

vernaauwd; de eerste ring zeer kort, de tweede smal en lang,

de derde en volgende ringen onderling van gelijke lengte; de

kleur zwart met gelen achlerzoom aan de tweede en volgende

ringen; aan den tweeden ring is de gele kleur breed, aan de

volgende ringen smal en met zilveren weerschijn aan den uiter-

sten rand ; mannelijke genitaliën zeer klein en bijna geheel in

den laalsten buikring ingetrokken; aan de kanten van den thorax

eenige gele borsteltjes en op het achterlijf hier en daar eenige

gele haartjes. Poolen slank, kaneelbruin ; de heupen licht geel-

grauw; hel tweede lid der achterheupen glanzig zwart; dijen van

boven met eene donkerbruine langsslreep, die aan de achter-

dijen het meest uitgebreid en glanzig is; scheencn aan de

binnenzijde met eene smalle bruine streep; tarsen naar het einde

bruin; de beharing der pooten zeer kort, op de achterscheencn
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en achtertarsen digt en geel, zilverglanzig; aan de scheenen

enkele roodgele borstels. Kolfjes geel met grooten knop. Vleugels

merkelijk langer dan het achterlijf, glasachtig en zeer glanzig;

de subcostaal-cel en de beide cubitaal-cellen bruingeel, aan de

spits met lichte kernen ; het uiteinde van den achterrand zeer

flaauw bruinachtig; de aderen donkerbruin, naar den wortel

bruingeel; de middendwarsader juist op het midden der discoi-

daal-cel; vierde achtercel aan de uitmonding vernaauwd, doch

niet gesloten; ook de onderste worlelcel is smal geopend.

Een (j van Waigeoe (Bernstein).

ß. Laphrinac.

De Laphrinen vormen de tweede hoofdgroep van de familie

der Asiliden en onderscheiden zich van de Dasypoginen , door-

dien de radiaal-ader niet in den vleugelrand, maar in de sub-

costaal-ader uitmondt, waardoor de subcostaal cel gesloten en

gesteeld is. Ook de derde hoofdgroep , die der Asilinen , bezit

dit kenmerk, doch de Laphrinen onderscheiden zich van deze

door de sprieten, die aan het eind geen borstel, maar hoogstens

eene zeer rudimentaire eindgrilïel dragen.

Als ik mij niet bedrieg, zijn er, na aftrek van de bekende

synoniemen, 76 soorten van Laphrinen uit den Oost-Indischen

archipel beschreven. Fabricius beschreef in zijn Systema Ant-

liatorum : Uioctria crassipes (eene A drenosoma) en Laphria

aenea (eene Maira) ; Wiedemann in zijne Aussereuropäische

Zweiflügler : Laphria Reinwardtii , alternans , Vulcanus , scapu-

laris en leucoprocta • Boisduval in de Voyage de l'Astrolabe:

Laphria iodisoma , Dorei en colorata (de laatste = Maira aenea

Fabr.); Guérin in de Voyage de la Coquille: Laphria (thans

Maira) spectabilis ^ waarmede de ook aldaar voorkomende L.

splendida synoniem is. Door Macquart worden in de Suites à

Buffon Laphria javana en cijanea beschreven (de laatste welligt

dezelfde als Maira aenea Fabr.), en in zijne Diptères exotiques:

Laphria notabilis (zonder aanduiding van vaderland , doch

waarvan het later gebleken is dat zij op Nieuw- Guinea voor-
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komt) , L. auri facies , dimidiain , luteipennis , bipartita
, flavi-

facies ^ senomera {= aUernans Wied.), Lampria auribarbis en

Michotamia analis. Door Walker zijn in de List of Diptera in

the British museum , in de Diptera Saundersiana en in de Pro-

ceedings of the Linnean Society cene menigte soorten beschre-

ven, als: Asilus apicata (die geen Asilus^ maar cene Laphrine '

is), Laphria Taphius ^ horrida (waarschijnlijk het $ van L. gigas

Macq.), dira^ triangularis^ fervens ^ saeva (deze beiden = L.

Reinwardtii Wied.) , constricta , aurigena , setipes , ostensa
,

divulsa^ flagellata^ producta^ unifascia^ complissima ^ rudi s
^

lepida^ completa^ incivilis^ partita (Proc. I. 115. 58), interrupta,

cinguUfera, détecta^ gloriosa^ consobrina ^ socia (deze beiden =

Maira Kollari Dol.), sodalis , comes ^ consors (deze beiden =

Maira aenea Fabr.), germana, flagrantissima {= nofabilis JWacq.i
,

justa, manifesta, aperta, declarata, paradisiaca, placens, con-

cliidens, requisita, partita (Proc. IV. 105. 45, nomen bis lectum),

complens , dioctrioides , compta , ampia , replens , liturifera , ar-

descens (= notabilis Macq.), disciplena, bipars, tripars
, flammi-

pennis , obliquistriga , congrua , consurgens , conveniens , argen

tiferà en basifera. In het Natuurkundig tijdschrift voor Nederl.

Indie eindelijk worden door Doleschall beschreven : Laphria

Kollari, Kurbinyi, villipes , tristis [= L. Taphius Walk.), puer,

dissimilis en Bleekeri (de laatste eene Pogonosoma).

Onder de mij bekende soorten uil den Oost-Indischen archipel

is er slechts eene enkele, waarbij de eerste achtercel der vlcu

gels gesloten is, en wel eene onbeschreven soort van het ge-

slacht Hyperecliia Schiner. Al de overigen behooren tot de

geslachten , waarbij de eerste achtercel eene geopende uilmon-

ding heeft, en wel tot Pogonosoma Rond., Laphria Meig.
,

Maira Schiner en Atotnosia Macq.

De genoemde geslacliten laten zich op de volgende wijze

kenmerken:

' Volgens Walker zelviu (List VII, p. 555) zou deze soort met Laphria aUernans

Wied. synoniem zijn, doch uit zijne beschrijving zou ik daarin nog eer Laphria

Reinwardtii Wied. meenen te herkennen.
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a. Eerste achtercel zeer smal
,

gesloten en

gesteeld. (Stevige, breede soorten met

digt behaarde poolen en zeer kleine

sprieten) I. Hyperechia Schiner.

Eerste achtercel matig breed , aan hare

uitmonding geopend b.

b. De radiaal-ader aan den bovenarm der

cubitaal-ader door eene dwarsader

verbonden (drie cubitaal-cellen aan-

wezig) II. Pofjonosoma Rond.

De radiaal-ader niet door eene dwars-

ader met den bovenarm der cubitaal-

ader verbonden (slechts twee cubitaal-

cellen aanwezig) c.

c. De dwarsaderen, welke de discoidaal-

cel en de vierde achtercel sluiten , in

dezelfde rigting loopende en nagenoeg

in eene doorloopende regte lijn ge-

plaatst. (Kleine slanke soorten met fijn

ingedrukte stippen op het achterlijf) ' V. Atomosia Macq.

Pe dwarsaderen, welke de discoidaal-

cel en de vierde achtercel sluiten , ieder

in eene verschillende rigling geplaatst

en dus niet eene doorloopende lijn

uitmakende; lijf zonder ingedrukte

stippen (l.

* Bij een drietal soorten van het geslacht Laphria , in dit opstel behandeld (Z.

scapularis en nog een paar die vroeger onbeschreven waren) vindt men het hier aan-

geduide kenmerk van het aderbeloop min of meer terug; het lijf is echter niet ge-

punctueerd en de habitus veel forscher dan bij Atomosia. Daar hierna slechts ééne

Atomosia-sooxi beschreven wordt , zal het niet moeijelijk vallen , zich bij mogelijken

twijfel , ook door het vergelijken van de analyse der Laphria-sooït&VL op de hoogte

te stellen. Na hetgeen ik reeds vroeger in dit Tijdschrift (deel V, 2e Serie, blz. 211),

met betrekking tot de systematische rangschikking van Laphria scapularis heb mede-

gedeeld , en 't geen ook op de beide andere hier bedoelde soorten van toepassing is
,

bleef mij niet anders over dan om ze voorloopig in het oude geslacht Laphria hier

eene plaats te geven.
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d. Kop halfrond, van achteren weinig of

niet uitgehold; knevelbaard tol op of

boven het midden des gezigts reikende,

meestal uit digle en matig lange haren

zamengesleld lil. Lap/ma Meig.

Kop breed en plat, schijfvormig, van

achteren uitgehold; knevelbaard ge-

woonlijk alleen aan den mondrand

voorhanden en uit weinige maar zeer

lange haren bestaande. (Donkere, in den

regel metaalachtig glanzende soorten) . IV. Maira Schiner.

I. Hyperechia Schiner.

Onder de Aziatische Laphrinen bevinden zich bijna geene

soorten, waarbij de eerste achtercel der vleugels gesloten is.

Voor eene enkele soort, die er dezen vorm vertegenwoordigt,

nl. Laphria xij lo co pi formi s Walk , heeft Schiner (in de Verhand-

lungen der Zool. Bol. Gesellschaft in Wien., deel XVI, blz. 673)

het geslacht Hyperechia opgerigt. Toi hetzelfde geslacht behoort,

gelijk ik reeds vroeger in dit Tijdschrift ' heb vermeld , ook

L. robusta Wied., waarvan het vaderland onbekend is en cene

derde soort van Borneo, die ik bieronder zal beschrijven. Allen

zijn zoo naauw aan elkander verwant, dat het denkbeeld mij

niet vreemd voorkomt, dat ze welligt slechts ééne soort zouden

kunnen uitmaken ; het verschil toch schijnt alleen Ie bestaan in

de kleur der beharing op sommige plaatsen des ligchaams;

bovendien is van robusta alleen het (?, van de beide anderen

alleen het $ bekend. Intusschen geloof ik , bij de onzekerheid

die hier heerscht , bet best te handelen, door ze als afzonder-

lijke soorten te Ijcschouwen , aan latere nasporingen overlatende

hierover meer licht te verspreiden.

In de volgende kenmerken, die tevens als kenmerken van hel

geslacht kunnen dienen, komen de drie soorten overeen. Zij

' Deel V, 2c serie, blz. 210.
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hebben een bij- of hommelachlig aanzien en eene zwarte, min

of meer metaalglanzige kleur; daarbij zijn zij groot en stevig,

en vooral zeer breed. De zijden van den thorax en van het

achterlijf en inzonderheid de pooten zijn zeer digt en lang be-

haard ; de knevelbaard is digt gevuld en de haren liggen eenigs-

zins plat op het aangezigt; de zuiger is kort; de sprieten zijn

naar evenredigheid buitengewoon klein ; de beide eerste leden

met eenige borstels, het derde lid naakt. Achterlijf zoo breed

als de thorax; pooten vrij kort; de achterdijen slank, althans

niets verdikt; de achterscheenen een weinig gebogen. Vleugels

zwart met paarschen gloed; de randcel loopt spits toe; de eerste

achtercel is lang en zeer smal , aan haar einde gesloten en gestoeld.

Het komt mij niet onwaarschijnlijk voor, dat ook H. robusta

Wied. van onze Oost-Indische bezittingen herkomstig is, maar

bij gemis van zekerheid deswege, kan ik haar hier niet opnemen;

//. xijlocopiformis Walk. is van Madras; de eenige soort der-

halve, die ik te behandelen heb, is

Hyperechia fera n. s.

Nigra subnitida ^ toto nigro-pilosa ; mystace albo^ supra

vero pilis nigris ; abdomine purpureo-micante ; alis violaceo-

nigris. ? 14 lin.

Kop zoo breed als de thorax; beharing van het aangezigt

alsmede de knevelbaard wit ; deze laatste van boven in 't midden

met zwarte haren; beharing van het achterhoofd, benevens de

baard zwart. Sprieten zwart; de beide eerste leden glanzig;

het tweede lid bijna de helft korter en merkelijk dunner dan

het eerste; het derde lid zoo lang als de beide eersten te zamen,

dun, met grijze besluiving. Zuiger breed maar kort, glanzig

zwart, aan 't eind met fijne en korte bruine haren. Thorax en

schildje zwart, met flaauwen glans; de rug bijna kaal, de kan-

ten en de borstzijden met digle zwarte beharing. Achterlijf

plat gewelfd, zwart, met tlaauwen glans en een purperen me-

laalachtigen gloed, die in sommige rigtingen in groen overgaat;

de ringen ongeveer van gelijke lengte; de zijden met digte
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zwarte beharing; eijerbuis klein, glanzig zwart, aan de uiterste

spits met korte roodgele beharing. Pooten zwart, met zeer digte

en lange zwarte beharing ; vooral aan de buitenzijde der achter-

scheenen en bet begin der achter! arsen is de beharing zeer lang.

Kolfjes zwart. Vleugels (PI. 9 , fig. 9) zwartbruin , met paarschen

gloed en naar evenredigheid dunne aderen; de bovenarm der

cubitaal-vork sterk gebogen ; de zeer smalle eerste achtercel aan

haar uiteinde een weinig naar beneden gebogen.

Een ? van Borneo (Müller).

Deze soort is onderscheiden door de geheel zwarte beharing.

Bij robusta is de baard witachlig , de beharing van den thorax met

witte haren gemengd en hebben ook de voorscheenen eene witte

beharing ; bij xylocopiformis , ofschoon overigens ook geheel

zwart behaard, bevindt zich op eiken schouder een bosje van

glanzige gele haren.

II. PoGONOsoMA. Rond.

Dit geslacht, door Rondani op de in Zuid-Europa voorkomende

Laphria maroccana Fabr. gegrond, is duidelijk gekenmerkt door

het voorhanden zijn van drie cubitaal-cellen. Eene dwarsader

namelijk tusschen de radiaal-ader en den bovenarm der cubitaal-

vork splitst de eerste cubitaal-cel in twee deelen. Behalve bij

Laphria maroccana wordt dit kenmerk ook aangetroffen bij

Laphr. melanoptera Wied. (volgens Schiner) , bij L. dorsata

Say, beiden uit Noord-Amerika , en bij L. Bleekeri Dolesch.

van Amboina. Ik ken bovendien nog twee onbeschreven soorten

van dit geslacht, de eene van Sumatra, de andere uit de

Molukken. Behalve in het aderbeloop , hebben zij met L. maroccana

(de andere genoemde soorten zijn mij onbekend) nog de volgende

kenmerken gemeen. De gezigtsbult neemt de onderste helft

van het aangezigt in ; de knevelbaard is digt en matig lang
;

de zuiger is kegelvormig, aan den wortel vrij dik en naar 't

uiteinde spits toeloopend; de onderste oogrand heeft een' fijnen

witten zoom ; 1er wederzijde van de sprieten slaan tegen den

oogrand eenige borstels; het derde sprietenlid is naakt, zonder

eindgriffel; de thorax heeft ook van boven eenige beharing,*
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het achterlijf is matig breed , aan den wortel niet veniaauwd
;

de mannelijke genitaliën vrij groot, de eijerbuis van het? kort;

de pooten zijn digt en lang behaard, met stevige borstels aan

de scheenen ; de achterdijen slechts weinig dikker dan de voor-

sten
;

de vierde achtercel der vleugels is merkelijk korter dan

de discoidaal-cel en lang gesteeld

De beide Oost-Indische soorten, die ik heb leeren kennen,

stigmosa en semifusca^ hebben geheel zwarte pooten; de eerste

heeft een gelen knevelbaard, gelijk ook de beharing van lijf en

pooten bijna overal geel is; bij de laatstgenoemde is de knevel-

baard zwart en de beharing overigens grootendeels witachtig.

1. Pogonosoma stigma fica n. s.

Nigra
^

ßavido hirta; mystace flavido; thoracis dorso dilute

albo-signato; abdominis incisuris utrinque albis; alis brunnes-

centibus , basim versus hyalinis , margine antico in medio

fusco. S Ih lin.

Kop iets breeder dan de thorax; aangezigt aan de onderste

helft bultig gewelfd , vaalgeel , in 't nndden met zwarten langs-

band; langs den ondersten oogrand een smalle witte zoom; de

knevelbaard vaalgeel, alleen van boven met zeer enkele zwarte

borstelhaien; de vaalgele beharing strekt zich tot digt onder de

sprieten uit ; de borstels tegen den oogrand ter wederzijde der

spiielen zwart; de kin- en bakkenbaard vaalgeel, lang en digt;

de beharing boven aan het achterhoofd zwart. Sprieten zwart,

matig lang; de beide eerste leden met bruinachtige borstelharen;

het derde lid zoo lang als de beide eersten te zamen , vrij

breed en aan 't uiteinde afgerond. Zuiger kort, glanzig zwart;

palpen zwart. De halskraag van boven met stevige zwarte

borstels. Thorax zwart
,

glansloos ; de geelachtig witte teeke-

ning, slechts flaauw aangeduid, bestaat in eene zeer smalle

schoudervlek, die binnen- en achterwaarts ver is uitgebreid, en

in eene lijn aan den dwarsnaad; de borstzijden zijn zwartachtig,

flaauw glanzig en met vlekkigen , witten of lichtgrijzen weer-

schijn ; de beharing van den thorax is vaalgeel , lang en digt
,
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vooral aan het achterste gedeelte der borstzijden ; ook van boven

is de beharing vrij lang en van dezelfde kleur, doch met vele

zwarte haren gemengd; ter wederzijde vóór de inplanting der

vleugels staan eenige zwarte borstels. Schildje zwart, met geel-

achtige bestuiving en aan den achlerrand met lange zwarte

borslelharen. Achterlijf zwart, met flaauwen metaalglans, aan

de kanten tegen de insnijdingen witachtig; de beharing geel,

in de zijden langer en aan weerskanten van eiken ring met een

zwarten borstel ; de genitaliën zwart , smal , met zwarte beha-

ring. Poolen stevig, zwart; de heupen met witten weerschijn;

de beharing lang en digt, en van gele kleur, even als de

meeste borstels, doch zijn aan de scheenen en tarsen ook hier

en daar zwarte borstels. Kolfjes geel. Vleugels aan den wortel

glasachtig; in 't midden legen den voorrand, aan de uitmonding

van de hulpader, eene zwartbruine streep, die zich verliest in

eene algemeen bruine kleur , welke binnenwaarts door den

wortel der eerste cubitaal-cel en der discoidaal-cel begrensd is,

zich tot aan de vleugelspits uitstrekt, doch in de cellen tegen

den vleugelrand lichtere plekken overlaat.

Een c?, Sumatra (Müller).

2. Pogonosoma semifusca n. s.

Cyaneo-nif/ra ^ albido-hirfa ; mystace nùjro ; alis brunneis
^

dimidio basali hyalino. $ Î) lin.

Kop weinig breeder dan de thorax, zwart; aangezigt aan de

onderste helft bultig gewelfd en behalve dit gewelfde gedeelte

mei sterken witten weerschijn ; de beharing onder de sprieten

en de vrij lange en digle knevelbaard zwart; de beharing aan

de kanten van het gezigt even als de bakkenbaard wit ; aan de

bovenzijde van het achterhoofd en aan de kin is eene zwarte

borstelige beharing; ook de borstels tegen den oogrand ter

wederzijde van de sprieten en die op den occllenbult zijn zwart.

Sprieten zwart; de beide eersie leden met zwarte borstels (het

derde lid afgebroken). Zuiger glanzig zwart, aan de spits met

korte, bleek roestkleurige haartjes; palpen zwart, aan 't uiteinde
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breed en stomp, en aldaar met zwarte borstels. De halskraag

van boven zwartborstelig. Thorax glansloos , blaauwzvvart , met

zeer flaauvve wifachtige teekening, uit ecne smalle schoudervlek,

eene lijn aan den dwarsnaad en een' smallen zoom legen den

achterrand beslaande* de borstzijden met vlekkigen willen weer-

schijn; de beharing van den thorax is niet zeer lang, van boven

en hoog in de borstzijden zwart, aan de onderste helft der

borstzijden wit, even als ook van voren tegen de voorheupen,

alwaar zij langer wordt; de lange uitstaande borstelharen vóór

de kolfjes zwart. Schildje zwart, aan den voorzoom witachtig

bestoven, tegen den achterrand met zwarte borstels. Achterlijf

zwart met blaauwpaarschen melaalglans en een witachtigen zoom

ter wederzijde aan de insnijdingen; de beharing kort en zwart;

in de zijden van eiken ring een of twee zwarte borstels; de

eijerbuis zoo lang als de beide voorgaande ringen, kegelvormig.

Poolen glanzig blaauwzwart; de voorste heupen met witten

weerschijn; de dijen, allhans de achterdijen, iets verdikt; be-

haring der heupen , dijen en scheenen wil , doch hier en daar

met zwarte haren vermengd; zwarte borstels bevinden zich

bovendien aan de scheenen en larsen ; aan de voorpoolen hebben

de binnenzijde der scheenen en de onderzijde der larsen een

oranjekleurigen haarglans; aan het eind der achterscheenen en

onder tegen de achlertarsen is een dergelijke, doch nnnder

duidelijke haarglans. Kolfjes beenwit, met bruinen steel. Vleu-

gels (PI. 9, fig 10; aan de worielhelft glasachtig, aan de spits-

helfl vrij krachtig bruin ; de bruine kleur vult bijna de geheele

eerste cubitaal-cel en de discoidaal-cel; de wortel der vierde en

vijfde achtercel is daarentegen glasachtig.

Batjan (Bernstein).

De korte diagnose en vrij onvolledige beschrijving, door Dole-

schall van Laphria fUeekeri gegeven (iNaluurkundig tijdschrift

voor iNederlandsch Indie, VII, biz. 88, n'. 25), is moeijelijk op

de door mij beschreven soorten toe te passen. L. Rleekeri heet

^i a eneo- viridis ^ melaUice splendens » en kan daarom volstrekt

niet P. slitjmosa zijn, welke hoogstens op het achterlijf een zeer

llaauwen melaalglans heeft. Evenmin kan P. semi/uscn gezegd
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worden een sterken metaalglans te bezitten , doch deze heeft

bovendien de spilshelft der vlengels krachtig bruin , terwijl

Doleschall in de diagnose van Bleekeri zegt: «a/ü extus purum

infuscatis >

.

III. Laphria Meig.

In dit geslacht bhjven al de Laphrinen vereenigd, welke op

de Europische vornnen gelijken. Het zijn voor het meerendeel

stevige, sommigen zelfs groote soorten. De kop is meest een

weinig breeder dan de thorax; het aangezigt in den regel van

onderen duidelijk gewelfd, met een digt gevulden knevelbaard;

de thorax is matig gewelfd , eirond
,

gewoonlijk vrij digt behaard
;

het achterlijf breed en dik, in i naar achteren iets versmald,

met duidelijk uitstekende genitaliën ; in ? is het stomp geëindigd
,

met zeer korte eijerbuis; de pooten zijn stevig, meestal lang en

digt behaard; de dijen, althans de achlerdijen, bij vele soorten

iets, maar toch niet zeer in 't oog vallend verdikt; de achter-

dijen een weinig langer dan de voorsten. Vleugels groot en

breed, langer dan het achterlijf; de subcostaal-cel loopt aan

haar uiteinde spits toe; de eerste achtercel is aan hare uitmonding

geopend, ofschoon soms een weinig vernaauwd.

Mij zijn 29 soorten uit den Oost-Indischen archipel bekend,

waaronder verscheidene groote en prachtige; er zijn daaronder

slechts 9, die reeds vroeger beschreven waren, als: Reinwurdiii

^

Yulcanus , aUernuns en scapularis van Wiedemann
;

gigas
, flavi-

fticies .,
luleipennis en notabüis van Macquart en obliquistriga

van Walker; met de overige 20 kan ik geen der bestaande be-

schrijvingen in volkomen overeenstemming brengen.

De mij bekende soorten kunnen op de volgende wijze onder-

scheiden worden:

a. De dwarsader , welke de discoidaal-cel

en die welke de vierde achtercel sluit,

loopen in verschillende rigting en zijn

met elkander verbonden door eene

dwarsader, die ongeveer even lang is

als de eerstgenoemde b.
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De dwarsader, welke de discoidaal-cel

en die welke de vierde achtercel sluit,

loopen beiden in dezelfde rigting en

zijn door een zeer kort adertje of on-

middellijk met elkander verbonden ^
. bb.

b. Zuiger ten minsten zoo lang als de hoogte

van den kop c.

Zuiger slechts half zoo lang als de

hoogte van den kop u.

c. Vleugels geel, soms met donkere vlek

aan de spits of eenige verdonkering

tegen den achterrand d.

Vleugels lichter of donkerder bruin,

gewoonlijk naar den wortel lichter ^
. g.

d. Aan de vleugelspits geene donkere vlek e.

Aan de vleugelspits eene duidelijke

donkere vlek f.

e. Palpen met zwarte beharing; achterlijf

zwart, hoogstens de eerste ringen door

de beharing eenigszins geelachtig ... 4 . gigas Macq.

Palpen met roodgele beharing; achter-

lijf zwart met gele ringranden 2, Reinwardtii Wied.

f. Heupen en dijen zwart; vleugels be-

halve de donkere spits eenkleurig

krachtig bruingeel 3. terminalis n. s.

Alleen de heupen zwart ; vleugels helder

bruingeel, aan den wortel lichter, de

spits en min of meer een zoom langs

den achterrand bruinachtig 4. Blumei n. s.

' Sommige exemplaren van L. notabilis Macq. en soror n. s. vertoonen min of

meer dit aderbeloop; doch daar het in de meeste gevallen meer op dat der eerste

afdeeling gelijkt, zijn deze soorten daaronder gerangschikt.

» Indien de tint der vleugels zeer licht is, dan kan men de soorten dezer afdeeling

toch daaraan herkennen, dat de spitshelft der vleugels altijd iets donkerder of grauw-

achtig is en deze verdonkering, hoe gering soms ook, steeds van het meer glasachtige

gedeelte b\j den wortel is te onderscheiden.

11
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cj. Poolen geheel of groofendeels zwart of

zwartbruin , althans nimmer de scheenen

geel h.

Pooten geheel of grootendeels rood of

geel, soms met zwarte dijen n.

h. Aangezigt met zwarte beharing (geheel

zwarte soort) ... o 5. pernigra n. s.

Aangezigt met gele beharing. . . . . . i.

i. Beharing der beide eerste sprielleden

roodgeel ; wortelhelft van het achter-

lijf met goudgele beharing digi bedekt. G. auricincla n. s.

Beharing der beide eerste sprielleden

zwart; achterlijf van boven naakt of

indien het behaard is, dan loopt die be-

haring tot aan of digt bij het einde door. k.

ÌC. Achterlijf van 1 oven ,
tot aan of digt

bij het einde met gele beharing. . . . l.

Achterlijf zwart, van boven naakt. . , in.

l. Vleugels aan de spilshelft zwartbruin,

scherp afgescheiden van de glasachtige

wortelhelft; de onderste wortelcel en

het daaronder liggende gedeelte van

den achterrand behooren tot het glas-

achtige deel 7. definita n, s.

Vleugels bruin, naar den wortel lichter;

de bruine kleur neemt ook een groot

deel in der onderste wortelcel en van

het daaronder liggende gedeelte van

den achterrand 8. iynobilis n. s.

m. Derde sprietlid meer dan dubbel zoo

lang als de beide eersten te zamen;

teekening op den thorax zeer duidelijk

en even als hel schildje goudgeel; poo-

len malig behaard 9. MuUeri n. s.
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Derde sprîellid anderhalf maal zoo lang

als de beide eersten te zamen ; teekening

op den thorax witachtig en flaauw
;

schildje zwart
5

pooten met digte be-

haring 10. gravipes n. s,

n. Pooten eenkleurig rood of roodgeel,

ten hoogsten de tarsen min of meer

verdonkerd o.

Pooten geel ; de dijen met donkere spits

of geheel donker q.

o. De tarsen tot het eind eenkleurig met

de pooten , . . . . H . Bernsteinii n. s.

De tarsen geheel of gedeeltelijk ver-

donkerd p.

p. Thorax zwart met gele teekening; de

uitstaande haren vóór de kolf jes bruin. . 12. Vidcanus Wied.

Thorax geheel door eene digte gele

beharing bedekt; de uitstaande haren

vóór de kolfjes geel \5. solita n. s.

q. Dijen alleen aan de spits zwart of bruin

of althans met gele gedeelten r.

Dijen geheel zwart of zvvartbruin . . . /.

r. Vleugels aan de spitshelft donkerbruin,

scherp afgescheiden van de bijna glas-

achtige wortelhelft (grootere soort, van

9 lin.) 14. histrionica n. s.

Vleugels met zeer lichtbruine tint
,

van den hchteren wortel niet scherp

afgescheiden (kleinere soorten , van

hoogstens 63 lin.) s.

s. Aan de gele pooten alleen de uiterste

knieën en de tarsen bruin 15. aureola n. s.
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Aan de gele poolen de heupen en tarsen,

de voor- en achterdijen aan de spits,

de middendijen geheel en de spits der

achterste schoenen zwart of zwartbruin \Q.frìcolor n. s.

/. Thorax en schildje en ook eenigszins

het achterlijf met korte en digte, de

grondkleur bedekkende
,

gele beharing
;

derde sprietlid weinig langer dan de

beide eerste leden te zamen 17. flavi facies Macq.

Thorax en schildje zwart met gele tee-

keniiig; derde sprietlid ongeveer dubbel

zoo lang als de beide eei'sle leden te

zamen, zeer slank . , \S. fiitilis n. s.

tl. Achterlijf eenkleurig zwart, bruin of geel v.

Achterlijf zwart en geel of rood ge-

bandeerd x.

V. Vleugels krachtig roodgeel (achterlijf

zwart) .... \^. lutei pennis Macq.

Vleugels bruinachtig of met bruine

wolkige vlekken w.

w. Roestkleurige soort 20. ferruginosa n. s.

Helder goudgele soort 21 . amnbilis n. s.

ÛD. Zuiger roestkleurig y.

Zuiger zwart z.

y. Vleugels geel met twee paarsbruine

vlekken 22. notabilis Macq.

Vleugels donker paarsbruin 25. rubidofascia n. s.

z. Pooten , ook de dijen, eenkleurig geel ^Â. aUernans Wied.

Aan de gele pooten de dijen zwart ge-

teekend aa.

aa. Schoenen eenkleurig geel 25, soror n. s.

Schoenen geel met zwarte teekening . . 26. signatipes n. s.

bb. De dwarsader die de discoidaal-cel sluit,

met de dwarsadci' die de vierde achter-
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cel sluit, onmiddellijk verbonden en met

elkander in eene regie lijn voorüoo-

pende ' ^7 . scapularis Wied.

De dwarsader, die de discoidaal-cel sluit,

met de dwarsader die de vierde achtercel

sluit, niet onmiddellijk in éénelijn voort-

ioopende , maar met elkander verbonden

door een adertje, dat echter korter is

dan de dwarsader aan 't eind der dis-

coidaal-cel cc.

cc. Gezigtsbull duidelijk-, bakkenbaard zwart;

alleen aan de achterscheenen stevige

borstels ^S.obliquistrigaVisMi.

Gezigtsbult zeer onbeduidend ; bakken-

baard witachtig ; aan alle scheenen

stevige borstels '^d, nigro^caerulean.s.

Ì. Laphria gigas Macq.

Nigra j thorace^ pedibus alisque luteis ; femoribus nigro-si~

gnatis; palpis nigro-püosis. i (? ?) 18 lin. (PI, 9, fig. 11 —15),

Syn. Macq. Dipt, ex. I. 2. 65, Laphria gigas.

? Walk. List. Vil. 531. 127. .. horrida.

3. Kop niet breeder dan de thorax; aangezigt vrij breed, de

onderste helft bultig verheven; de beharing en de knevelbaard

goudgeel, digt gevuld; de laatste van boven met een paar, van

onderen met verscheidene donkere of zwarte haren ; ook in de

beharing vóór den sprietwortel zijn enkele donkere haren. Schedel

en achterhoofd met goudgele besluiving en beharing van de-

zelfde kleur; van boven tegen het achterhoofc' cenige donkere

borstels. Zuiger glanzig zwart, iets langer dan de hoogte van den

kop, aan het einde stomp en daar met korte gele haartjes bezet;

de kinbaard en de lange beharing aan den wortel van den

• Zie omtrent L. scapularis eu de beide volgende , aan deze verwante soorten , de

noot op blz. 153,
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zuiger zwart; ook de zwarte palpen hebben eene digte, penseel-

achtige, zwarte beharing. Sprieten zwart, slank; de beide

eerste leden met gele beharing; het derde lid anderhalfmaal

zoo lang als de beide eersten te zauien. De zwarte balskraag

van boven met roodgele beharing. Thorax zwart, op den rug

met digte korte roodgele beharing, die in 't midden de grond-

kleur niet volkomen bedekt en zoo een' breeden donkeren langs-

band vormt; de borstzijden hebben eene zwarte beharing; boven

de middenheupen is eene vlek of band van roodgele bestuiving.

Schildje met digte roodgele beharing; de lange haren aan den

achterrand mede van die kleur. Achterlijf vrij slank, zwart

met eenigen glans; de drie eerste ringen hebben van boven

eene roodgele beharing, die evenwel de grondkleur niet wijzigt;

de verdere beharing is zwart, in de zijden en van onderen

langer; mannelijke genitaliën spits toeloopend ; de bovenste kleppen

klein, knobbelachtig, bruingeel en zeer glanzig; van onderen een

kegelvormig, zwart of bruinzwart uitsteeksel, in hel midden een

driedradig tongvormig aanhangsel van dezelfde kleur. Poolen

roodgeel; heupen en achterste dijen, de laatsten met uitzondering

der spits, zwart; de voordijen van boven met eene zwarte

streep; de dijen slechts weinig verdikt; beharing zeer digi en

lang, even als de borslels der schcencn en tarsen, in kleur groo-

tendeels met de grondkleur overeenkomende; aan de binnenzijde

der achterscheenen is de lange en digte beharing zwart, het

pluimpje aan het eind dier scheencn is echter even als de

kortere beharing roo igeel. Kolfjes bruin. Vleugels krachtig

roodgeel, aan den wortel meer bruingeel, naar de spils en hel

laatste gedeelte van den achterrand iets veilïaauwende; de

aderen roodgeel, naar evenredigheid fijn.

Borneo (Macklot).

Bovenstaande beschrijving is gemaakt naar een zeer gaaf man-

nelijk exemplaar, in het Museum voorhanden. Een vrouwelijk

exemplaar, waaischijnlijk van dezelfde herkomst, slaat daarnevens

onder hetzelfde eliquel. Het is zeer wel mogelijk, dat het

werkelijk tol L. (jigas (waarvan Macquart alleen het ^ heeft

beschreven) moet gejckend worden, wijl hel in de voornaamste
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kenmerken daarmede overeenkomt; doch sommige verschillen

doen daaromtrent weder twijfel ontstaan. Zoo is hel voorwerp

veel minder groot dan het $ (slechts 12J- lin,); de zwarte kleur

der pooten is veel verder uitgebreid: de dijen zijn namelijk

tot aan hel einde zwart en aan de voordijen blijft alleen van

onderen eene bruingele streep over; bovendien zijn de achterste

scheenen zwart; de beharing der pooten is te gelijk met de

grondkleur verdonkerd ; alken aan het eind der achlerscheencn

blijft zij roodgeel; het vrij breede achterlijf is zwart met een

paarsachligen of flaauw koperkleurigen glans; de zuiger is aan

't uileinde niet afgeknot , maar loopt spits toe.

In alle bijzonderheden laat zich op dat voorwerp de be-

schrijving toepassen, door Walker van L. horrida gegeven;

indien het dus waar is dat beide exemplaren in het Museum

tot dezelfde soort behooren, dan zou L. horrida Walk. als

synoniem tot L. gigas Macq. te stellen zijn, maar dan ook bij

die soort eene aanmerkelijke afwisseling in de kleur der pooten

en in de grootte voorkomen. Wat het verschil in grootte be-

treft, dit maakt eigenlijk geen bezwaar uit, daar zulk een ver-

schil bij de Asiliden geene zeldzaamheid is. Voor mijn vermoeden

pleit nog, dat ik zelf een j bezit, hetwelk geheel met het $ uit

het Museum overeenkomt, ook in grootte, maar welks pooten

in kleur gelijk zijn aan die van L. gigas <?.

2. Laphria Reinwardlii Wied.

Fulva
^

palpis nigris, rufo-pilosis ; thorace fusco-vittato ;

abdomine nigro^ fulvo- fasciato ^ femoribus nigro-viltaiis
;

alis flavis^ margine postico cinerascente aut nigricante. S ?

8|-15 Un.

Syn. Wied. Auss. Dipt. ï. 505. 7. L. lieimoardtii.

Walk. List. VII. S54. 140. L. fervens.

ld. » » » 141. L. saeva.

? ld. » II. 456. Asilus apicata.

Schiner, Diptera Novara-Reise, 172. 57, L, Reinwardtii.

Kop zoo breed als de thorax, met roodgele of goudgele be-
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haring; de gezigtsbult en knevelbaard nemen de onderste helft

van het gezigt in; de knevelbaard in beide sexen goudgeel,

met ten hoogsten van boven een paar donkerder haren. Sprieten

zwart, slank; de beide eerste leden met roodgele beharing; het

derde lid ongeveer dubbel zoo lang als de beide eersten te zamen.

Zuiger en palpen zwart, met roodgele beharing. De zwarte

halskraag mede met roodgele beharing. Thorax zwart , met

korte en digte goudgele beharing, die voor een groot deel de

grondkleur vrijlaat als drie breede langsbanden , waarvan de

beide uitersten van voren afgeknot en aan den d warsnaad afge-

broken zijn; de borstzijden hebben door de gele beharing een

bruinachtig aanzien en voorts boven de achterste heupen groote

bleek goudgele vlekken. Schildje zwartachtig met korte goudgele

beharing, die langs den achterrand de grondkleur bedekt. Achter-

lijf zwart, aan den achterrand der ringen een smalle, ter weder-

zijde soms verbreede
,

goudgele zoom ; in de zijden en van onderen

met goudgele beharing ; mannelijke genitaliën roestkleurig. Pooten

helder roodgeel, de dijen slechts weinig verdikt, van boven met

een zwarte veeg; de beharing der pooten in i zeer lang en digt

en even als de borstels roodgeel. Kolfjes roodgeel. Vleugels

met krachtige roodgele tint en evenzoo gekleurde, fijne aderen;

de achterrand meestal met donkergrijzen of zwartachtigen zoom
,

welke langs de aderen is afgebroken en daardoor een vlekkig

aanzien heeft.

In het Museum bevinden zich exemplaren van Java , waaronder

ongetwijfeld ook die, naar welke Wiedemann's beschrijving is

gemaakt; voorts een exemplaar van Borneo (Benschop) en een

van Sumatra (Ludeking).

Wiedemann beschrijft alleen het S ; Macquart ÇDipL exol.

Suppl. Ì. 72) maakt ook melding van het $, doch beschrijft dit

als met een zwarten knevelbaard. Daar ik bij al de vrouwelijke

exemplaren, die ik voor mij heb, den knevelbaard geel vind als

bij het <?, moet ik het er voor houden, dat het door Macquart

bedoelde Î tot eene andere soort behoort. Walker's beschrijving

van L. fervens en L. saeva komt zoozeer met L. Reimoardtii

overeen, dat aan de identiteit niet te twijfelen valt.
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5. Lupària terminalis n. s.

Nigra ; antennarum articulo secundo scutelloque rubidis ;

tibiis^ tarsis alisque ßavis; alarum apice fusco; palpis nigro-

pilosis. $ 10 lin. (PI. 10, fig. 1.)

Gezigtsknobbel matig verheven; beharing van het aangezigt,

alsmede de knevelbaard goudgeel, de laatste met eenige langere

zwarte haren ; kin- en bakkenbaard bleekgeel. Zuiger en palpen

zwart; de eerste zeer glanzig, aan het eind spits toeloopend en

aldaar met korte gele haartjes ; de palpen zwart behaard.

Sprieten zwart ; het tweede lid bruinrood ; het eerste met

zwarte haren; het derde ongeveer anderhalfmaal zoo lang als

de beide eersten te zamen , vrij breed , aan 't eind spits. Ach-

terhoofd en halskraag zwart , met zwarte borstels. Thorax

zwart, van boven met zeer korte roodgele beharing, die aan

den vleugelvvortel langer wordt ; de borstzijden zwart behaard

en zonder lichte weerschijnvlekken. Schildje donker roodbruin.

Achterlijf vrij breed, glanzig zwart, iets metaalachtig en naar

het paarse zwemende; de vrij korte beharing zwart; geslachts-

deelen zwart, met zwarte, aan de uiterste spits met roodgele

beharing; midden tegen den achterrand van den zesden lijfs-

ring is een klein bosje roodgele haren. Pooten slank, de dijen

bijna niet verdikt; heupen en dijen zwart; de uiterste spits der

dijen , benevens de scheenen en tarsen roodgeel ; de voorheupen

hebben eene gele, van boven wilachtige beharing; overigens

de matig lange beharing en de borstels der pooten roodgeel;

alleen onder aan de achterdijen is de beharing zwart. Kolfjes

roodgeel. Vleugels met krachtige roodgele tint; de spits, te

rekenen van het begin der tweede onderrandcel (vorkcel), vrij

scherp afgescheiden paarsachtig bruin; de aderen fijn, roodgeel,

aan de verdonkerde spits bruin.

Een enkel $ van Celebes (Rosenberg).

Lupària flavipennis Macq. {Dipt. exot. I. 2. 71. 21) schijnt

zeer verwant, doch is kleiner; bij haar is het achterlijf met

grijs gemengd en heeft bovendien gele insnijdingen ; de palpen

hebben gele beharing. Nog meer schijnt Laphria flammipennis
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Walk. (Proc. of (he Linn. Soc. V. 265. 5) met mijne soort over-

een te stemmen , en ik zou zelfs overhellen om haar met de

mijne voor dezelfde te houden , indien Walker niet bepaaldelijk

aan de vleugels een zwartachtigen achterrand toeschieef , terwijl

bij het exemplaar, dat voor mijne oogen is, de achterrand niet

verdonkerd is.

4. Laphria Blumei n. s.

Nigricans^ flavo-hirki; abdominis mnculis lateralibus pedi-

busque ßavis ; tarsorum apice fjenibusque obscuris; alls luteis

apice margineque posteriori fusco-limbato; palpis ßavo-pilosis.

$ 7—8| lin.

Gelijkt in de meeste opzigten op de vorige soort, maar is

minder donker zwart en minder glanzig op het achterlijf;

het tweede sprietlid is eenkleurig met de andere leden; de

palpen zijn roodgeel behaard; de gele beharing van den thorax

en het schildje is digter en zet zich ook eenigszins op het

achterlijf voort; ook vertoonen zich een paar lichte schouder-

vlekken; de borstzijden zijn geheel licht geelgrijs en hebben

gele beharing; ook de uitstaande lange haren vóór de kolfjes

zijn geel; aan de zijden van het achterlijf zijn gele vlekken,

meest door de beharing gevormd. Pooten roodgeel,- alleen de

uiterste knieën bruin ; voorts de heupen zwart en de tarsen
,

althans de vier laatste leden , zwartachtig ; de beharing en

borstels der pooten roodgeel, alleen aan de tarsen zijn de

borstels zwart. Vleugels helder roodgeel, aan den wortel flaauwer;

de spits paarsachtig bruin van dezelfde uitbreiding als bij

L. terminalis, doch hier als een min of meer breede zoom

langs een gedeelte van den achterrand voortgezet.

Twee wijfjes, het cene van Java, het andere van Sumatra

(Müller), in het Museum onder het etiquct Blumei v. Voll.,

doch nog onbeschreven.

5, Laphria pernigra n, s.

Tota nigra; alis violaceo- fuscis. Î 9 lin.

Geheel en al donkerzwart, ook de pooten en kolfjes, de
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knevelbaard en alle verdere beharing; alleen de voetballen zijn

geelbruin. Aan de borstzijden is slechts eene flaauwe aanduiding

van lichten of goudgelen weerschijn. De kop is naauwelijks iets

breeder dan de thorax; de gezigtsbult weinig verheven. Sprieten

klein en slank ; het derde lid slechts iets langer dan de beide

eersten , die digt behaard zijn. Zuiger zeer glanzig , aan de

spits met zeer korte witachtige haartjes. Thorax en achterlijf

zijn flaauwglanzig; de laatste lijfsriiigen neigen in de zijden iets

tot het paarse. De pooten zijn glanzig, de dijen weinig of

niet verdikt; de beharing der pooten fijn en digt, matig lang.

Vleugels krachtig zwartbruin, met eene neiging tot het paarse,

naar den wortel slechts een weinig lichter; het vleugellapje is

ongekleurd.

Drie Î van Zuid-Halmaheira (Bernslein).

6. Laphria auricincta n. s.

Nigra^ ßavido-hirfa ; scutello abdominisque se(j mentis tribus

pritnis aureo-lo7nenl(isis ; macidis Immernlibas alhidis j alis

fiiscis ^ basini versus sublimpidis. i ruim 9 lin. \

Kop niet breeder dan de thorax ; de digte beharing van het

aangezigt en de zeer gevulde knevelbaard goudgeel; de laatste

van boven met zeer enkele zwarte haren ; de beharing van het

achterhoofd, de kin- en bakkenbaard iets lichter geel; tegen

het achterhoofd van boven een kam van zwarte borstels. De

beide eerste sprietleden met geelachtige beharing (het derde lid

ontbreekt). Zuiger glanzig zwart, aan 't uileinde stomp en met

gele haartjes. Thorax zwart, glansloos, met witachtige schou-

dervlekken en een dergelijk streepje ter wederzijde langs den

dwarsnaad; de beharing bruingeel, vrij lang en digt, vooral van

voren en in de zijden; in de achterhoeken bedekt zij de grond-

kleur ; ter wederzijde achter den dwarsnaad eenige zwarte

borstels; de borstzijden hebben een' sterken grijsachtig gelen

' Deze opgave der grootte is slechts vermoedelijk , wijl aan het eenige voorhanden

exemplaar de auus ontbreekt.
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weerschijn; de uitstaande lange haren vóór de kolfjes zijn geel.

Het schildje en de drie eerste ringen van het vrij breede ach-

terlijf dragen eene digte, platliggende, de grondkleur bedekkende,

goudgele beharing; de overige lijfsringen zijn zwart; de beha-

ring in de zijden en op den bruingelen buik helder roodgeel;

(het laatste gedeelte des achterlijfs afgebroken), Pooten zwart of

zwartbruin , stevig ; de dijen allen verdikt ; de heupen hebben

denzelfden lichten weerschijn als de borstzijden ; de beharing

aan de voorheupen, de dijen en de scheenen zeer digt en lang,

roodgeel; aan de scheenen geene borstels; aan de tarsen zwarte

of zwartbruine, lange borstels; de voetballen bruingeel. Kolfjes

geel. Vleugels met krachtige bruine tint, aan den wortel lichter,

bijna ongekleurd.

Een <? van Timor (Macklot), in het Museum als L. auricincta

V. Voll, geëtiquetteerd , doch nog niet beschreven.

L. partila Walk. [Proc. of the Linn. Society IV. lOS. 43)

schijnt zeer verwant, doch daar wordt de beharing van den

wortel des achterlijfs okergeel genoemd en de thorax met drie

aschgrauwe strepen beschreven.

7. Laphria definita n. s.

Nigra
^

flavido-hirta ; abdomine testaceo - sericeo j alarum

dimidio basali limpido , dimidio apìcali determinate fusco.

(? 8| Un.

Van slanken vorm. Kop weinig breeder dan de thorax; beha-

ring van het aangezigt en de knevelbaard goudgeel; de laatste

van boven met eenige lange zwarte borstels; beharing van het

achterhoofd van boven zwartachtig, verder, even als de kin- en

bakkenbaard, bleekgeel. Sprieten zwart; (het derde lid, benevens

de zuiger ontbreekt) \ Halskraag van boven met gele beharing.

Thorax en schildje zwart; de schoudervlekken en een streepje

' Op grond der overeenkomst met de volgende soort, heb ik gemeend in de voor-

afgaande analyse , deze soort gerust te kunnen rangschikken in de afdeeling met

langen zuiger.
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ter wederzijde langs den dwarsnaad geel; de borstzijden met

witachtigen of lichtgrijzen weerschijn ; beharing van den thorax

roodgeel, aan de kanten vrij digt; de borstels ter wederzijde

achter den dwarsnaad van dezelfde kleur als de beharing, slechts

hier en daar vertoont zich een zwarte borstel; de uitstaande

haren vóór de kolfjes mede roodgeel. Achterlijf smal , met

bruingele
,

goudglanzige beharing digt bedekt ; de genitaliën

zoo breed als de voorafgaande ring, kolfachtig, glanzig zwart,

van onderen met zwarte haren; overigens is de beharing van

het achterlijf in de zijden en van onderen roodgeel. Pooten

glanzig bruinzwart ; de heupen met lichtgrijzen weerschijn ; de

dijen, allhans de achterdijen iets verdikt; de achterscheenen

een weinig gebogen; l)eharing der pooten lang en digt, rood-

geel, aan de tarsen bruinachtig. Kolfjes roodgeel, aan den steel

blecker. Vleugels aan de spitshelft zwartbruin, aan de wortel-

helft glasachtig, aan den uitersten wortel met gele tint; de

onderste wortelcel en het daaronder liggende gedeelte van den

achterrand behoort tot het glasachtige gedeelte; de aderen zijn

zwartbruin; de dwarsader, die de vierde achtercel sluit, is

buikig uitgebogen.

Een <? van Geram (Forsten).

8. Laphria ignobilis n. s.

JSigra
,

flavido-hirta , abdomine teslaceo-sericeo ; alis sub-

fuscis, basi vero sublimpidis. $ Î 7—8 lin.

Deze soort gelijkt op de vorige, doch de bruine kleur der

vleugels is minder donker en daarentegen verder uitgebreid
,

zoodat de onderste wortelcel (met uitzondering van hare basis)

en het daaronder liggende gedeelte van den achterrand er mede

gevuld worden; het wortelgedeelte is niet volkomen glasachtig,

maar slechts met flaauwer tint. De zuiger is glanzig zwart; de

palpen en sprieten zwart; het derde sprietlid anderhalfmaal zoo

lang als de beide oersten te zamen.

Hel Î is als gewoonlijk iets breeder , het achterlijf eenigszins

gewelfd; de insnijdingen hebben een goudgelen weerschijn; op
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de beide laatste lijfsringen is de gele beharing minder digt en

laat de zwarte grondkleur meer zien.

Een (? en twee $, van Java (Blume en Müller), in het Mu-

seum geëtiquetteerd als ignobilis v. Voll. , doch niet beschreven.

9. Laphria Mulleri n. s.

Nigra; thoracis signatura scuteUoque auratis ; abdominis

seg mentis quatuor primis utrinque albo- vel flavido-maculatis;

femorum anticorum et posticorum dimidio basali hadio ; alis

subfuscis^ basim versus flavicantibus. $ 9| lin.

Van breeden vorm. Gezigtsbult slechts weinig verhoogd
;

beharing van het gezigt bleek goudgeel met bruinen weerschijn;

evenzoo de knevelbaard , die vrij schraal en kort is , maar van

boven verscheidene langere zwarte borstels heeft ; beharing van

het achterhoofd, benevens de kin- en bakkenbaard bleekgeel.

Zuiger glanzig zwart, aan 't uiteinde spits. Sprieten lang en

slank ; de beide eerste leden met zwarte borstels ; het derde lid

meer dan dubbel zoo lang als de beide eersten te zamen.

Halskraag van boven met zwarte beharing. Thorax zwart
,

glansloos, van boven met duidelijke teekening van goudgele

beharing, bestaande in de schoudervlekken en eene afgebroken

dwarsstreep in 't midden, waaraan zich een zijzoom hecht, die

langs den achterrand doorloopt; ook het schildje is goudgeel

behaard ; in de zijden vóór den vleugelwortel zijn eenige zwarte

borstels ; de borst zijden en de heupen hebben een lichtgrijzen
,

iets geelachtigen weerschijn, en deels eene bleekgele beharing;

de lange uitstaande haren vóór de kolfjes zwart. Achterlijf

zwart, met zeer flaauwen paarsen metaalglans; de vier eerste

ringen aan de kanten met een driehoekig wit of geelachtig

vlekje, met korte beharing van dezelfde kleur; in de zijden

van den eersten ring is eene iets langere gele beharing, met

enkele zwarte borstels gemengd ; overigens de beharing zeer

onbeduidend. Pooteu glanzig zwart , de wortelhelft der voor-

en achlerdijen kastanjebruin; de dijen slechts weinig verdikt,

de achterscheenen regt ; de beharing der pooten fijn en matig
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digt, grootendeels geelachtig; de borstels aan de middenschee-

nen zwak; aan de binnenzijde der scheenen eene digte korte

zijdeachtige beharing van bleekgele, naar de spits meer roodgele

kleur; gelijke beharing bevindt zich aan de onderzijde der ach-

tertarsen. Kolfjes geel. Vleugels vrij donker bruin , aan den wortel

geelachtig; de bruine kleur dringt tot halfweg in de onderste

wortelcel en vult ook het gedeelte van den achterrand daaronder.

Een ? van Borneo (Müller) in het Museum voorhanden onder

den naam van ßlulleri v. Voll. , doch nog niet beschreven.

10. Laphria gravipes n. s.

^Hgra ; maculis humer alib us albidis ; abdominis segmentis

utrinque macula albida obsoleta; pedibus longe pilosis^ tibiis

intermediis nigro-setulosis ; alis fuscescentibus , basi ruf a.

$ 8 Un.

Naauw verwant aan de vorige soort, waarmede zij in de

meeste kenmerken overeenkomt. De beharing van den kop is

langer en digter en meer wilachlig , die van 't aangezigt bijna

zilverachtig; de sprieten zijn korter en minder slank, het derde

lid ruim anderhalfmaal zoo lang als de beide eersten te zamen;

de teekening op den thorax is witachtig en veel minder duide-

lijk; het schildje is zwart; het achterlijf zonder eenigen metaal-

glans, de lichte zijvlekjes slechts door eenige witachtige beharing

aangeduid. De pooten zijn geheel zwart, zeer stevig, de dijen

een weinig meer verdikt, de achterscheenen iets gebogen; de

beharing der pooten veel langer en digter, aan de bovenzijde

der voordijen overeindstaande; langs de buitenzijde der midden-

scheenen eene reeks van zwarte borstels; ook de tarsen hebben

vele zwarte borstels. De uiterste vleugelwortel is roodgeel; de

ader, die de vierde achtercel sluit, is buikig uitgebogen.

Een $ van Java (Macklot).

11. Laphria Berns leinii n. s.

Nigra; epistomate aureo; mgslace nigro ; pedibus fulvis ;

alis fuscescentibus. <? $ 8| —10| lin.

Kop zwart; aangezigt van onderen bultig gewelfd; de beha-



176 BIJDRAGE TOT DE KENNIS DER ASILIDEN

ring digt en glanzig, goudgeel, soms naar onderen zilverwit,

met grauwen weerschijn; de knevelbaard bestaat uit eenige

weinige lange zwarte borstels; de beharing van het achterhoofd

en de kinbaard is fijn, lang en digt, meerendeels heldergeel

of vaalgeel, met witte haren gemengd; boven tegen het ach-

terhoofd een krans van zwarte borstels. Sprieten zwart, slank;

het eerste lid van onderen met roodgele beharing; het derde

lid in i ruim dubbel zoo lang, in $ bijna dubbel zoo lang als

de beide eerste leden te zamen. Zuiger glanzig zwart, in çf

afgeknot en aan 't eind met korte roodgele haartjes, in ? spits

toeloopend. Lijf donkerzwart, glansloos, met over 't geheel zeer

korte beharing; in de borstzijden twee vlekken van goudgele

beharing, eene boven de voorheupen en eene boven de midden-

heupen; eene beharing van gelijke kleur bevindt zich ook nog

geheel van voren op den thorax en vormt aldaar min of meer

eene dubbelvlek ; overigens is de beharing des lijfs zwart ; zij is

langer en meer borstelig ter wederzijde van den thorax, vóór

de kolfjes en aan de kanten van den eersten lijfsring; sommige

exemplaren hebben op de beide eerste lijfsringen een spoor van

goud- of zilverachtige beharing, die echter weinig in 't oog valt;

het achterlijf is eenigzins platgedrukt; de mannelijke genitaliën

zijn niet groot en loopen vrij spits toe; zij hebben van boven een

paar lange roodbruine doornen en schijnen overigens zeer zamen-

gesleld ; in $ steekt de eijerbuis niet uit , maar loopt het ach-

terlijf spits toe en heeft aan 't eind eenige roodgele haren.

Pooten helder roodgeel; alleen de heupen glanzig zwart; de

achterdijen slechts een weinig dikker en langer dan de

voorsten; de beharing der pooten roodgeel, onder aan de voorste

dijen en aan den binnenkant der voorste scheenen bij het <ƒ

zeer lang en digt; aan de scheenen en tarsen bij beide sexen

eenige lange roodgele borstels; de tarsen zijn nergens verdon-

kerd; alleen de voethaken zijn zwart. Kolfjes bleekgeel, zelden

verdonkerd. Vleugels van eene gelijkmatige zwartbruine kleur,

aan don uitersten wortel naauwelijks iets lichter; alleen aan het

begin der eerste cubitaal-cel is eene lichte streep.

Eenige exemplaren van Halmaheira en een van Batjan (Bernstein).
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Hel exemplaar van Batjan, een $, heeft de kolfjes donker-

bruin, doch onderscheidt zich overigens door niets.

Deze soort staat in digte verwantschap met L. pernigra (n°. 5),

waarmede zij in habitus geheel overeenkomt , doch waarvan het

lichte aangezigt en de roode poolen haar onderscheiden. L.

falviceps Macq. {üipL exot. IV. 72. 37) schijnt van Bornsteinii

bijna alleen te verschillen door de gele kleur der sprieten en

door meer glans op het lijf. Ook L. ampia Walk. {Proc. of Uw

Linnean Soc. V. 147. 16) is ongetwijfeld naauw verwant, doch

onderscheidt zich door oranjekleurige haarbanden op de drie

eerste lijfsringen, welke echter, volgens Walker zelven, wel eens

ontbreken , en indien ik al moest aannemen, dat die banden bij al de

exemplaren, welke ik gezien heb, waren verloren gegaan, dan

nog zou de geheel zwartbruine kleur der vleugels verbieden

mijne soort als ampia te bestemmen, onidat Walker van deze

de vleugels zwartachtig met grauwe basis noemt, waarmede

hij zeker niet zal bedoeld hebben de naauvvelijks in 't oog val-

lende lichtere plek aan het eerste begin der vleugels.

12. Laphria Vulcanus Wied.

Nigra; thorace aureo- signato ; abdominis segmenlis ulrin-

que aureo-macula/is ; pilis longioribus ante haltères fiiscis •

pedibus melleis ^ tarsorum apice obscaro ; alis subfuscis basim

versus Umpidis. î 7| lin.

Syn. Wied. Auss. Zweifl. I. SU. 25.

Walk. Proc. of the Linnean Society, V. 264. 4.

Deze soort is in het Leidsche Museum voorhanden in een

goed geconserveerd ï, met het eliquet «Reinwardt, Java»,

waarschijnlijk hetzelfde exemplaar dat Wiedemann voor zijne

beschrijving heeft gediend \ althans die beschrijving past in alle

bijzonderheden. Tot helere kennis der soort zij nog het volgende

er aan toegevoegd.

De knevelbaard heeft van boven eenige lange zwarte borstels.

De zoogenaamde gouden vlekken aan den thorax en in de zijden

12
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van het achterlijf worden door eene korle goudgele heharing

gevormd. De lange uitstaande horslelliaren vóór de kolfjes zijn

donkerbruin. De roodgele beharing der pooten is aan de ach-

lerscheenen, vooral naar het einde, zeer digt, hoewel kort;

aan de achterzijde der voorscliecnen en aan de buitenzijde der

middenscheenen zijn bovendien nog een aantal vrij lange borstels
,

mede van roodgele kleur; dergelijke borstels, maar van zwart-

bruine kleur, bevinden zich aan de leden der larsen; aan de

achlertarsen zijn deze minder lang. De vleugels zijn aan den

uitersten wortel geel, verder voor minder dan een derdedeel

glasachtig en vervolgens vrij gelijkmatig van donkerbruine kleur,

welke reeds in de helft der beide onderste wortelcellen begint,

maar daarentegen eene streep aan 't begin der eerste cubitaal-

cel vrijlaat. Wat het aderbeloop betreft, zie PI. 10, fig. 2.

13. Laphria solila n. s.

Nigra; thorace, sciitello abdoniinisque segmenlis basalibus

aureo-tomentosis: pilis longioribus ante haltères flavidis ; pe-

dibus melleis^ tarsorum apice obscuro ; alis subfascis^ basim

versus limpidis. <? 8 lin.

Aan de vorige soort digt verwant. Aangezigt met goudgele

beharing ; knevelbaard van boven met eenige lange zwarte

borstels; beharing van het achterhoofd, even als de kin- en

bakkenbaard bleek goudgeel. Sprieten zwart; het derde lid

anderhalfmaal zoo lang als de beide eersten te zamen, niet zeer

spits eindigend. Zuiger glanzig zwart, aan "t einde stomp met

de gewone gele haartjes
;

palpen zwart met roodgele haren.

Halskraag van boven roodgeel behaard. De thorax van boven
,

het schildje en de eerste lijfsringen met digte, platliggende,

bruingele, goudglanzige beharing, die ook verder op het achteilijf

aanwezig maar minder digt is, en aan de laatste ringen de zwarte

grondkleur geheel vrij laat; de borslzijdcn zwart met vlekkigen

lichtgelen weerschijn, deels door zeer lichte beharing gevormd ; de

laiige uitstaande hu en vóór de kolfjes roodgeel; de genitaliën

zeer glanzig zwart of bruinzwarl, smaller dan de voorgaande



VAN DEN OOST-li\l)lSCHEN AHCHIPEL. 179

lijfsring Pooten als l)ij Vulcanua^ doch de beharing (daar het

hier het $ geldt) veel langer dan van het daar beschreven $.

Kolfjes geel. Vleugels als hij Vulcamis.

Drie mannelijke exemplaren van Java en Timor.

Ik heb lang in twijfel gestaan of deze soort niet voor het S

van Vulcanus moet worden gehouden , doch de digle haarbe-

kleeding van het lijf en de gele kleur der uitslaande haren vóór

de kolfjes kan ik moeijelijk als een louter sexueel verschil aari-

merken,

\i. Laphria histrionica n. s.

Nigra; f /torace ßavo-signato; abdominis segmenfis tilrinque

albido-inacalatis ; pedibus flavis ,
femorum, tibiarum apice

tarsisque nigro-fuscis ; alarum dimidio basali subhy alino
,

dimidio apicali determinale fusco. $ 9 lin.

Syn. ?Walk. Prod. Linn. Soc. 1. 10. 25. L. nolabilis.

Kop weinig breeder dan de thorax ; aangezigt met bleek

goudgele beharing; de knevelbaard met eenige lange zwarte

borstels; beharing van het achterhoofd, alsmede de kin- en

bakkenbaard bleekgeel; achter den bovensten oogrand eenige

donkere borstels. Zuiger, palpen en sprieten zwart; de eerste

zeer glanzig, stomp eindigend en aldaar met korte geelachtige

haartjes; de beide eerste sprielleden met donkere beharing (het

derde lid afgebroken). Thorax zwart , van boven met gele
,

meest door de beharing gevormde teekcning, bestaande in een

voorzoom, de schoudervlekken en eene streep ter wederzijde

langs den dwarsnaad, buitenwaarts verbonden aan ecnen zij-

zoom, die langs den vleugelwortel naar het almede gele schildje

loopt; de borstzijden vlekachlig licht geelgrijs, op twee plekken,

oen eind boven de voor- en middenheupen, met een vlokje

bleekgele haren bedekt ; de uitstaande haren vóór de kolfjes

zijn donker; kort vóór den vleugelwortel slaan enkele zwarte

borstels; aan den aciiterrand van het schildje donkere haren.

Achterlijf tamelijk breed, zwart, bijna glansloos, met witte, aan

de kanten slerk verbreede, door bleekgele beharing bedekte in-
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snijdingen; genitaliën klein, donker kastanjebruin, met eenige

langere zwarte borstels. Poolen roodgeel; de heupen zwart, aan

den wortel met lichtgelen weerschijn; spits der dijen zwart,

aan de bovenzijde bandvormig tot ongeveer de halve lengte

uitgebreid; het uiteinde der scheenen en de tarsen zwartbruin;

de dijen zijn iets verdikt en hebben even als de scheenen eene

lange en digle, bleek roodgele beharing; aan de buitenzijde der

middenscheenen en aan de tarsen zijn bovendien lange zwarte

borstels. Vleugels aan de spitshelft donkerbruin , aan de wor-

telhelft bijna glasachtig ; de donkere kleur loopt tot aan het

punt waar de cubilaal-ader uit de radiaal-ader ontspringt
,

dringt een eind in de bovenste wortelcel en even in de mid-

delste wortelcel, laat daarentegen de onderste wortelcel vrij,

doch is onder deze laatste nog eenigszins langs den achterrand

voortgezet; de aderen zijn bruinzwart en dik.

Een (? van Sumatra , in het Museum geëliquetteerd histrionica

v. Voll. , doch als zoodanig niet beschreven.

Indien L. no f abuis Walk. werkelijk dezelfde soort mögt zijn
,

hetgeen ik zeer mogelijk acht, dan zou toch die naam moeten

worden veranderd, omdat er reeds eene Laphria door Macquart

zoo was benoemd.

L. détecta Walk. [Proc. Limi. Soc. I. 116. 61) schijnt eene

zeer verwante soort te zijn ; doch daar hebben de scheenen

geene donkere spits en zijn de tarsen aan den wortel roodgeel
;

ook de leekening van den thorax is verschillend.

15. Laphria aureola n. s.

Nigra; thorace albido- signal o ; abdomine flavo-pnbescente ;

pedibus ßavis
,

genibus tarsisque fiiscis ; alis dilute brunne-

scentibus ^ basini versus subhyalinis. ê Q\ lin.

Aangezigt rnet digte en lange goudgele beharing; de knevel-

baard van dezelfde kleur, zeer gevuld en van boven met enkele

zwarte borstels; tegen de oogkanlen, ter wederzijde nevens den

sprielworlel, vrij lange donkere borstels; achterhoofd van boven

met donkere beharing; de kin- en bakkenbaard bleekgeel. Sprieten
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zwart; de beide eerste leden met vele zwarte borstels; helderde

lid ongeveer dubbel zoo lang als de beide eersten te zaïnen,

slank, aan 'l einde afgerond. Zuiger glanzig zwart. Thorax

zwart
,

glansloos , met witachtige , breede schoudervlekken en

eene witachtige slreep ter wederzijde langs den dwarsnaad; de

borstzijden met gelen weerschijn; de beharing van boven kort

en donker, op de borstzijden bleek goudgeel; vóór den vleugel-

wortel verscheidene stevige zwarte borstels. Schildje zwartachtig^

aan den achlerrand met eene rij overeindstaande zwarte borstels.

Het vrij breede, eenigszins kegelvormige, zwarte achterlijf bezet

met digte gele beharing , die aan de middenste ringen in som-

mige rigtingen een gelen achlerzoom vormt ; de genitaliën vrij

groot, hoewel smaller dan de voorgaande ring, glanzig zwart

met zwarte borstels. Poolen glanzig roodgeel; de uiterste knieën

en de tarsen donkerbruin; beharing digi en lang, roodgeel; van

dezelfde kleur zijn ook de borstels aan de scheenen, die aan de

tarsen donkerbruin. Kolfjes geel. Vleugels flaauw bruingrauw,

aan den wortel lichter en bijna glasachtig, zoodanig dal het

uileinde der middelste woiielcel , de helft der onderste worlel-

cel en hel vleugellapje bijna ongekleurd blijven; de grenzen der

donkere tint overigens niet scherp; de aderen bruinachtig, fijn;

de vierde achlercel is dubbel zoo breed als de discoidaal-cel.

Een (? van Java (Kuhl en van Hasselt) in hel Museum onder

hel etiquet aureola de liaan , doch nog niet beschreven.

16. Laphria tricolor n, s.

Nigra ; ubdomine rubiginoso-varicgato , macidisqiie lafera-

libus albidis'^ pedibus flavis nigro-signalis. ? 4| lin. (PI. 10,

fig. 5 en 4).

Kop iels breeder dan de thorax ; de gcziglsbult zeer gering
;

de beharing van hel aangezigt en de schrale knevelbaard zilver-

achtig; achterhoofd glanzig zwart; kin- en bakkenbaard wil-

achlig of bleekgeel. Sprieten zwart ; de beide eerste leden met

donkere borstels; (hel derde lid ontbreekt). Zuiger glanzig zwart.

Thorax en schildje glanzig zvvarl ; de thorax van boven met korte



182 BIJDRAGE TUT DE KENNIS UER ASILIUEN

gele beharing, die echter, behalve een zoomi aan weerskanten

vóór den vleugelwortel, de grondkleur niet bedekt; geheel van

voren, alsmede aan de schouders en de borstzijden is een

zilvergrijze of witte weerschijn en de beharing aldaar witachtig;

aan den achterrand van het schildje eenige zeer fijne gele of

bruingele haren. Achterlijf matig breed; de eerste ring zwart,

met bruinrooden achlerzoom; de drie volgende ringen roodbruin
,

met donkerbruine zeer glanzige insnijdingen en zwarte zijden,

waarin aan elke insnijding daarenboven een klein beenwit vlekje
;

de vijfde en zesde ring zwart, met flaauwen metaalglans ; be-

haring van het achterlijf zeer onbeduidend, meerendeels bleek-

geel. Poolen glanzig roodgeel ; zwart of zwartbruin zijn : de

heupen, behoudens een zilvergrijzen weerschijn, voorts de spits

der voordijen, de geheele middendijen en de spitshelft der

achterdijen, de spits der achterste scheenen en de tarsen; de

achlerdijen zijn iets verdikt; de beharing der poolen matig lang en

digi, geel. Kolfjes roodgeel. Vleugels slechts met zeer flaauwe

bruingrauwe tint, aan den worlel lichter; de aderen bruin en fijn.

Een ? van Java (Müller).

Vermoedelijk behoort tol dezelfde soort een slecht geconserveerd

mannelijk exemplaar in het Museum , dat van dezelfde herkomst

is als het beschreven $. Het is echter merkelijk grooter (6^ hii.),

het achterlijf slanker en de roode kleur er van meer uitge-

breid, zoodat er in de zijden slechts zwarte vlekken overblijven

en ook de vijfde ring een achterzoom van die kleur heeft; van

de witte vlekjes aan de insnijdingen is niets te bespeuren; de

genitaliën glanzig zwart, vrij groot, naar onderen uitgebogen en

aan 't einde met roodgele borstels; de beharing der poolen, als

gewoonlijk bij het cf, langer en meer in 't oog vallend.

17. Laphria ßavi facies Macq.

Nigra; flavido-pubescens ; facie flava; femoribus nigris^

libiis tarsisque ra/is; horiim ariiculis ultimis fuscis. Î 5^ lin.

Syn. Macq. Dipt. exot. Suppl. IV. 72. 56.

Kop naauwelijks iets breeder dan de thorax; aangezigt met
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goudgele, soms vrij bleeke beharing; op de weinig verheven

gezigtsbult schijnt eene zwarlachlige grondkleur min of meer

door; knevelbaard schraal, zwart, alleen van onderen met eenige

gele borstels; achterhoofd grijsachtig, de beharing geel of bleek-

geel, even als de kin- en bakkenbaard. Sprieten zwart; de

beide eerste leden met zwarte borstels; het derde een weinig

langer dan de beide eersten te zamen. Zuiger glanzig zwart;

palpen zwart , met zwarte beharing. Thorax en schildje met

korte en digte gele beharing, die de zwarte grondkleur bedekt,

maar een paar witachtige schoudcrvlekken laat doorschemeren
;

borstzijden grijsgeel, ten deele met bleek goudgelen weerschijn

en gele beharing; ook de uitstaande haren vóór de kolfjes geel.

Achterlijf matig breed, glanzig zwart, met flaauwen metaalglans;

op de vier eerste ringen eene korte gele beharing en in sommige

rigtingen bleekgele, in de zijden verbreede insnijdingen; de

beharing in de zijden iels uitstaande, aan den eersten ring

langer. Pooten glanzig; de heupen grijsgeel als de borstzijden;

dijen zwart; scheenen en tarsen roodgeel; de spits der achter-

scheenen zwarlbruin, soms tot een derde der lengte uitgebreid;

de laatste tarsenleden bruin ; de achterdijen zijn iets dikker dan

de voorste, de achterscheenen naauwelijks even gebogen; beha-

ring der pooten bleekgeel. Kolfjes geel. Vleugels bruinachtig,

aan den wortel bijna glasachtig; de donkere tint neemt aan den

voorrand de halve lengte in, doch breidt zich aan den achter-

rand verder wortelwaarls uit, zoodat het laatste derdedeel der

onderste wortelcel er nog mede gevuld wordt; de uiterste vleu-

gelwortcl is geelachtig.

Een Î van Java (Blume) en nog een paar ? van Sumatra

(Müller); ook Macquart kende het c? niet.

18. Laphria futüis n. s.

Nigra; thorace fluvidu-sUjnalo ; femoribus nigris ^ tibiis

tarsisqae rufìs ; hor um uriiculis idlimis fiiscis ; antennarum

urliculo tertio articulis duabus primis duplo longiori. cf 4 lin.

Deze soort komt in de meeste kenmerken met de vorige
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overeen, doch is merkelijk kleiner en het achterlijf slanker; de

sprieten zijn langer ; het derde lid smal , ongeveer dubhel zoo

lang als de beide eersten te zamen ; de beharing van het lijf is

veel minder digt en laat de grondkleur ziglbaar en tevens de

bleek goudgele teekening op den thorax, die in de beide schou-

dervlekken, eene smalle streep ter wederzijde aan den dwarsnaad

en eenen zoom van daar naar het schildje beslaat.

Twee mannelijke exemplaren van Borneo en Sumatra (Müller),

die wegens de kleinheid en den veel slankeren vorm niet wel

voor het cT der vorige soort kunnen worden gehouden.

19. Laphria luteipennis Macq.

Nigra; thoraco rufo-puhescenfe; anlennarum arliculis basa-

libus rufis; pedibus rufis^^ femoribiis nigro-signatis; alis luteis.

^ 121 lin. \

Syn. Macq. Dipt. exot. Suppl. lil. 25. 84. pi. 2. f. 5.

Van slanken vorm; de kop niet breeder dan de thorax. Aan-

gezigt met goudgele beharing, onder den sprietwortel lang en

borstehg ; de knevelbaard van dezelfde kleur , digt gevuld
;

zuiger kort, spits toeloopend, glanzig zwart, aan het uileinde

van onderen met lange, bleek roestkleurige beharing; de palpen

met beharing, de beharing van het achterhoofd, benevens de

kin- en bakkenbaard mede roestkleurig; boven op het achter-

hoofd eenige lange overeindslaande borstels en ook een paar

borstels op den schedel van die kleur. De beide eerste sprict-

leden roestkleurig met even zoo gekleurde borstelharen ; het

derde lid zwart, zeer slank, naar het uiteinde verdund, ruim

dubbel zoo lang als de beide eersten te zamen. De borstels op

den halskraag alsmede de digle besluiving en korte beharing boven

op den thorax roestkleurig; op den thorax komt door afwissching

van de bestuiving en beharing min of meer de zwarte grondkleur

• Deze opgave der grootte is slechts vermoedelijk , wijl aan het eenig exemplaar

de anus ontbreekt. Hel exemplaar van het Leidsche Museum is grooter dan door

Macquart wordt aangegeven , die 10 lin. noemt.
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voor den dag, die dan vlekken of banden schijnt te vormen;

de borstzijden zijn bruinzwart , van boven gedeeltelijk met

roestkleurige bestuiving; boven de achterste heupen zijn vlekken

van bleek goudgelen weerschijn ; dergelijke weerschijn vertoont

zich ook aan den voorkant van den thorax en vormt een paar

kleine schoudervlekken en min of meer een zoom van daar naar

het schildje; de borstels vóór den vleugelwortel zijn roestkleurig,

niet zwaar, maar talrijk en digt opeengeplaatsl ; de uitstaande

haren vóór de kolfjes zijn zwartbruin. Schildje zwart, aan den

achterrand met breeden zoom van roestkleurige bestuiving en

verscheidene evenzoo gekleurde borstels ; achterrug goudglanzig.

Achterlijf slank, zwart, iels metaalachtig en tot het paarse

neigende; de beharing kort en digt, zwart (de anus afgebroken) '.

Pooten slank, roestkleurig; heupen met licht geelgrauwen weer-

schijn; boven op de voorste dijen eene zwarte veeg; de aciiter-

dijen onverdikt, met breeden zwarten ring, die den wortel en

ongeveer een derde of een vierde aan de spits vrijlaat ; aan de

achterpooten zijn de spits der heupen en de uiterste knieën,

aan de voorste pooten de spits der tarsenleden zwartbruin of

allhans eenigszins gebruind; de haken der larsen zijn aan de

spits zwart; de niet zeer lange beharing en de stevige borstels

aan de scheenen en tarsen overal roestkleurig. Kolfjes mede

roestkleurig. Vleugels geheel helder en krachtig roodgeel, met

evenzoo gekleurde aderen.

Een S van Java (Macklot); het Î is niet bekend.

20. Laphria ferruginosa n. s.

Ferruginosa ; thorace nigro-signato ; alis fuscescentibus
,

basini versus luteis, $ 8^ lin.

Kop roestkleurig, niet breeder dan de thorax; aangezigt naar

onderen slechts een weinig gewelfd ; de knevelbaard en de geheele

beharing van den kop roodgeel ; ook de palpen en hare beharing

• Volgens Macquart ziju de genitaliën weinig uitstekend , doch uit vele kleine

deelen zaïnengesteld.
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van die kleiir; de korte, kegelvormige zuiger glanzig zwart;

(sprieleri afgebroken). Halskraag, thorax en schildje roeslkleurig,

met de beharing en ook de uitslaande haren vóór de kolfjes

evenzoo gekleurd; op den rug van den thorax eene onduidelijke

zwaite teekening, bestaande in eene dubbele langsstreep in "t

midden en een paar vlekachlig afgebroken zijbanden ; de borsl-

zijden hebben een flaauwen goudgelen weerschijn, die zich ook

lot van voren en over de schouders uitstrekt. Achterlijf slank,

geheel roestkleurig, even als de korte beharing; de geslachts-

deelen matig groot, met lange borstels omgeven en zeer zamen-

gesteld : onder anderen valt een kromgebogen, lang uitstekend,

driedradig deel in het oog. Pooten roestkleurig, even als de

matig lange beharing en de vrij lange borstels aan de schoenen

en tarsen; aan de binnenzijde der voorscheenen en de onder-

zijde der voortarsen is eene meer digt aaneengesloten, goudgele

beharing; ook de beharing der voorheupen is eenigszins goudgeel.

Kolfjes roestkleurig. Vleugels aan de wortelhelft roodgeel, aan

den wortel zelven helderder; voorbij het midden wordt de tint

bruin, ofschoon aan de spits weder iets lichter; de aderen

roestbruin.

Een S van Geram (Bernelot Moens).

21. Laphria amabüis n. s.

Fulva; thoracis dorso anoque nigris ; anlennis nigris . ar-

ticulis basalibus /lavis ; alts dilute brunnescentibm , basi

costaque flavidis. ? 7^ lin.

Kop zoo breed als de thorax ; de knevelbaard en de geheele

beharing van den kop geel; achterste oogrand met breeden

bleekgelen zoom. De beide eerste sprielleden met de borstels

geel; het derde lid zwart, vrij breed, spits toeloopend, ander-

halfmaal zoo lang als de beide eerste leden te zamen. Lijf

goudgeel; thorax op den rug zwartbruin, welke kleur echter de

schouders, een zoom langs den achlerrand, de beide achterhoe-

ken en een smal streepje ter wederzijde langs den dwarsnaad

vrijlaat; achlerrug bronskleurig; in de borstzijden boven de
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heupen zijn zwarlacht ige vlekken ; het achleilijf zoo breed als

de thorax ; de anus zwart ; de laatste buikringen zwarlachlig

met gelen achterzoom ; beharing van het lijf uitsluitend geel
;

langere borstels staan aan het achtereinde van den thorax en

aan den achlerrand van het schildje. Pooten goudgeel, met

gele beharing en borstels; aan de achterpooten, wier dijen niet

dikker zijn dan de anderen, zijn de uiterste knieën bruin; ook

de spits der tarsenleden van onderen een weinig gebruind.

Kolfjes geel. Vleugels aan den wortel en den voorrand met

gele tint en gele aderen; verder zijn de aderen lichtbruin;

voorbij het midden wordt de vleugelvlakle bleekbruin, aan de

spits en hier en daar in de cellen lichter; ook de onderste

wortelcel en het daaronder liggende gedeelte van den achterrand

bruinachtig.

Een j van Gebeh (Bernstein).

22. Laphria noia buis Macq.

Fulva ; (horace nigro-piclo ; abdomine myro-subfasciafo ;

hauslello brevi rufo ; alis flavis^ maculis duabus violaceo-

brunneis. $ $ 8| —10| lin. (PI. 10, fig, S en 6).

Syn. Macq. Dipt. exot. I. 2. 71. 20. L. notabilis.

Walk. Proc. Linn. Soc. 111. 86. 53 en V. 279. 54.

L. flagrantissima.

Id. V. 25 H. 25. L. ardescens.

Van tamelijk slanke gestalte. Kop niet breeder dan de thorax
,

roodgeel; het aangezigt breed; de beharing van het gezigt, de

digt gevulde maar niet lange knevelbaard, de kin- en bakken-

baard, benevens de lange borstels op het achterhoofd en den

schedel goudgeel; de glanzige, korte, kegelvormige zuiger, de

palpen met beharing en de sprieten roodgeel; de beide eerste

leden der sprieten roodharig; het derde lid slank, dubbel zoo

lang als de beide eersten te zamen. Lijf glansloos, roodgeel,

vóór aan den thorax en in de borstzijden met goudgele bestui-

ving; op den rug van den thorax drie breede, soms ineenge-
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vloeide en altijd weinig scherp geteekende , zwartachlige of

bronskleurige langsbanden, waarvan de zijdelingsche vlekachlig

zijn afgebroken ; ook in de borstzijden lusschen de heupen

zwartachlige vlekken. Aan den voorrand der derde en volgende

achterlijfsringen een zwartbruine, in 't midden verbreede zoom;

de buik naar het einde, meest met groote uitbreiding, zwart;

bij het <? de genitaliën vrij groot, spits toeloopende, roodgeel met

evenzoo gekleurde beharing; bij het ? de eijerbuis zeer kort, in de

laatste lijfsringen teruggetrokken. Beharing van het lijf uitsluitend

roodgeel, aan het eind van den thorax en aan den achterrand van het

schildje langere borstels. Pooten roodgeel; de heupen met goud-

gele bestuiving als de borstzijden; het uiteinde der tarsenleden

bruin; de haken aan de wortelhelft roestkleurig, aan de spits-

helft zwart; de pooten zijn slank, de dijen onverdikt; de zelfs

in het (^ zeer mal ig lange beharing en de vrij lange borstels aan

de scheenen en tarsen roodgeel. Kolfjes geel. Vleugels met

heldere en krachtige roodgele tint, vóór de spits met eenc

groote paarsachtig bruine vlek of liever dvvarsband, die aan den

voorrand begint en, hoewel iets flaauwer, tot den achterrand

doorloopt; meer wortelwaarts ligt tegen den achterrand nog eene

bruinachtige vlek, die een groot deel van de onderste wortelcel

en de basis der vijfde achlercel inneemt; de aderen zijn in de

donkere gedeelten zwarlbruin , overigens roodgeel ; de eerste

achtercel is aan haar uiteinde duidelijk vernaauwd.

Verscheidene voorwerpen van Nieuw-Guinea (Macklot) en van

Zuid-Halmaheira en Waigeoe (Bernstein).

Walker's beschrijvingen, zoowel van L. flagrantissima als van

L. ardescens ^ schijnen mij toe op deze soort toepasselijk te zijn.

23. Laphria rubido fasciata n s.

Ferruginea; thorace nigro-picto; abdomine nigro- sub fasciato;

hausteUo brevi ^ rufo ; alis violaceo- fascis. cT $ 10^ lin.

Deze soort is digt verwant aan de voorgaande, doch gemak-

kelijk daarvan te onderscheiden door de geheel donker paars-

bruine vleugels, die alleen aan de spits wat lichter en aan den
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uitersten wortel geel zijn ; de aderen zijn allen zwaitbruin ; de

kleur van het lijf is meer donker roestkleurig, waardoor de

goudgele weerschijnplekken op den thorax en in de borstzijden

meer uilkomen.

Een enkel paar van Waigeoe (Bernslein).

24. Laphria alternans Wied,

Thorace aureo , nigro-signato ,• abdomine nigro ; fasciis

aureis; hau stello nigro ^ brevi; peclibus melleis ; alis /luoidis'^

perpaucum brunneo-muculatis. cT 9

—

10| lin.

Syn. Wied. Auss. Zweifl. I. 511. 20. L. alternans.

Macq. Dipt. exot. I. 2. 6S. 8. L. senomera.

Kop niet breeder dan de thorax; aangezigt breed, van

onderen weinig uitstekend; beharing van den kop, alsmede de

digt gevulde, maar niet lange knevelbaard goudgeel. Sprieten

roodgeel of roestkleurig ; de spitshelft van het derde lid zwart
;

de beide eerste leden met roodgele beharing; het derde lid vrij

slank, dubbel zoo lang als de beide eersten te zamen. Zuiger

zeer kort, kegelvormig, glanzig zwart; palpen roestkleurig met

even zoo gekleurde beharing. Thorax roodgeel, op den rug met

drie breede zwarte langsbanden, waarvan de buitensten van

voren verkort en in 't midden vlekachtig afgebroken zijn; deze

banden niet scherp geteekend, soms ineenvloeijende en de mid-

denste wel eens zoo onduidelijk, dat er bijna slechts een paar

breede dwarsbanden worden gevormd ; borstzijden zwart ; de

kanten van den thorax met goudgelen weerschijn , even als ook

plekken boven de voor- en middenheupen. Schildje zwartachlig,

met den achlerrand goudgeel bestoven. Achterlijf vrij breed
,

zwart met goudgelen achterzoom der vijf voorste ringen; de

laatste ringen goudgeel; de buik zwartachlig met gele insnijdin-

gen; de mannelijke genitaliën bruingeel, klein, spits toeloopend,

digt behaard. De korte beharing van het geheele ligchaam is

roodgeel, ook de lange uitstaande haren vóór de kolfjes. Poolen

roodgeel, vrij slank; de achterdijen iets verdikt; de achterschee-
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ncn een weinig gebogen; aan de voorheupen eene digle, bleek

goudgele beharing; overigens de beharing der poolen schraal en

even als de lange borstels aan de scheenen en tarsen roodgeel
;

de haken der tarsen zwart, aan den wortel roodgeel. Kolfjes

geel. Vleugels met bruingele tint, aan de vleugelspits en in de

vijfde achtercel, benevens aan hel begin der subcoslaal-cel (daar

waar de radiaal-ader uil de subcostaalader ontspringt) (laauwer

gekleurd; vóór de spits is eene bruinachtige schaduwvlek; de

aderen geelbruin; de eerste achtercel bij hare uilnnonding iets

vernaauwd.

In het Museum zijn slechts een paar mannelijke exemplaren van

Java voorhanden. De voorwerpen , door Wiedemann uit het Museum

beschreven, waren enkel ï, en moeten dus verloren zijn gegaan.

Wiedemann noemt de sprieten zwarlachtig ; aan de mannelijke

exemplaren, die ik onder de oogen heb, zijn de sprieten aan den

wortel geel; al de overige kenmerken passen volkomen, even

als die door Macquart van L. senomera aangegeven.

25. Laphria soror n. s.

Thorace (lureo^ nigro-picto ; ahdomine nigro^ fasciis aureis;

huuslello nigro^ brevi; pedibus melleis
^ femoribus anterioribas

superne nigro-tnltatis
,

posticis dimidio basali nigris ; a lis

ßavidis
^

perpaucum brunneo-maculatis. cT 62 —̂^ ''"•

Deze soort, in 5 mannelijke exemplaren van zeer ongelijke groolle

in hel Museum voorhanden, komt met de vorige in alle opziglen

overeen, doch verschilt door de zwarte teekening der poolen;

boven op de voorsle dijen namelijk is eene zwarte veeg van

meer of minder uitgebreidheid en de achterdijen zijn van den

wortel tot over de helft zwart; ook het eind der achterheupen

en de spits van al de tarsenleden, althans van onderen, zwart;

de beide eerste sprietleden zijn roodgeel (het derde lid is aan

geen der voorwerpen meer aanwezig).

Zuid-Halmaheira en Waigeoe (Bernslein); Wahaai Ceram (Moens).

Zeer mogelijk zou deze soort dezelfde kunnen zijn als L.

dissimilis Dolesch. (Natuurk. lijdschr. voor i\ederl. Indie, XVII.
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87, 22), waarvan de korte beschrijving In allen deele van toe-

passing is, met uilzondeiing van de uitdrukking «(horacis dorso

transverse cano-bivi/fafo " . Wel neemt de teekcning op den

thorax min of meer den vorm van dwarsstrepen aan, doch al

de exemplaren van mijne soort zijn hooggeel en zwart geteekend.

26. Laphria signatipes n. s.

Flaim ; thorace ni(jro-si(jnuto ; abdomine nigro-fascialo
;

pedibus melleis^ nigro-variegatis ; alis dilute testaceis. Î 7 lin.

Kop weinig breeder dan de thorax; aangezigt van onderen

weinig uitstekend; de beharing er van, benevens de digt ge-

vulde, maar niet lange knevelbaard en voorts de borstels op

den schedel en het achterhoofd, en de kin- en bakkenbaard

bleek goudgeel. Sprieten zwart, lang en slank; de beide eerste

leden met gele beharing; het derde lid smal, drie maal zoo

lang als de beide eersten te zamen. Zuiger glanzig zwart, langer

dan bij de voorgaande soorten
;

palpen geel met gele beharing.

Thorax geel, van boven met duidelijke zwarte teekening; de

middenband van voren gespleten ; de zijbanden vlekachtig afge-

broken, zoodat hel voorste gedeelte er van een vierkant vlekje

vormt; de borslzijden tusschen de heupen een weinig zwartachtig;

schildje zwart met gelen rand. Achterlijf naar achteren verbreed

en gewelfd, geel met zwarten voorzoom aan al de ringen; die

aan den eersten ring smal ; die aan de volgende ringen zoo

breed, dat er slechts een smalle rand overblijft; dezelfde tee-

kening bevindt zich ook aan den buik ; de eijerbuis kort
,

eenigszins kegelvormig uitstekende. De beharing van het lijf is

geel, maar kort en onbeduidend; ook de borstels aan den thorax

zijn geel, behalve een enkele, die zwart is, ter wederzijde aan

den dwarsnaad. Pooten met de heupen geel ; het uiteinde der

achterheupen zwart ; voorts is boven op de dijen bij de spits

eene smalle zwarte streep, die aan 't uiteinde der achterdijen

zich naar onderen uitbreidt; verder zijn nog zwart eene streep

aan de binnenzijde der scheenen , de spits der achtcrschcenen,

de voorlarsen bijna geheel en de spits van de leden der achterste
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tarsen ; aan de zwarte voelhaken is slechts de uiterste wortel

roodgeel. Kolfjes geel. Vleugels mei flaauwe bruingele tint.

Een Î Sumatra (Müller).

27. Laphria scapularis Wied.

Nigra ^ migro- hirta ; tnacuUs humeralibus albi s ; abdomine

chalybaeo ; alis nigris ; nervulo transverso discali et nervulo

transverso exlerno-medio conjunctis ^ in unam lineain dispO'

sitis. Î 7 lin.

Syn. Wied. Auss. Zweifl. I. 516. 29.

Walk. List VII. 550. 122.

Deze soort is in het Museum voorhanden in twee vrouwelijke

exemplaren, het eene van Java en stellig hetzelfde, dat Wiedemann

heeft beschreven , het andere van Borneo , door Macklot gezon-

den. Beiden zijn te slecht geconserveerd, om er eene volledige

beschrijving van te geven ; die van Wiedemann is echter geheel

van toepassing. Hij vergelijkt de soort bij de onmiddellijk voor

afgaande L. aenea Fabr., die verdikte achterdijen heeft, maar

verzuimt er bij te voegen dat bij scapularis de achlerdijen niet

dikker zijn dan de anderen. Evenmin maakt hij melding van

het bijzondere aderbeloop; de dwarsader namelijk welke de

discoidaal-cel sluit en die welke de vierde achlercel sluit, zijn

onmiddellijk met elkander verbonden , en loopen niet alleen in

dezelfde rigling, maar in ééne lijn met elkander voort '. Dit

kenmerk wordt teruggevonden in Wiedemann's tweede afdeeling

van het geslacht Laphria ^ waarvan Macquart het genu?, Atomosia

heeft gevormd ; doch de overige kenmerken van dat genus zijn

niet op L. scapularis van toepassing '.

iVog twee onbeschreven , met L. scapularis verwante soorten heb

ik in het Museum aangetroffen ; deze worden onder n°. 28 en 29

» Zie deel V, 2e serie van dit Tijdschrift, pi. 9, flg. 5.

* Zie voorts hetgeen vroeger omtrent deze soort door mij is opgemerkt in dit

Tydschrift, 2e serie, deel V, blz. 211, alsmede de uout bij de analyse der soorten

op blz. 153 hiervoreu.
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hierna beschreven. Zij komen mei haar daarin overeen, dat

de thorax zwart en bijna glansloos en het achterlijf daarentegen

metaalachtig is; het aderbeloop verschilt echter van dat van L.

scapularis in zoover, dat de dwarsader aan 't eind der discoi-

daal-cel en die welke de vierde achtercel sluit niet ééne lijn

uitmaken, ofschoon zij beiden in dezelfde rigting loopen.

28. Lciphria obliquislriga Walk.

Nigra; nbdomine scuteUoqm submclallicis ; thorace maculis

humerulibas , abdomine maculis lateralibus , coxisque albis
;

mystace et barba nigris ; alis violaceo-fascls , ad basini hya-

liiiis. cT 7| lin.

Syn. Walk. Proc. of the Linnean Society, V. 264. 5.

Kop zoo breed als de thorax, zwart; het aangezigt met wit

weerschijnende beharing , aan de onderste helft bultig vooruit-

stekende; knevelbaard zwart, vrij digi; ook de bakkenbaard

zwart, alleen achter den ondersten oogrand wit. Sprieten zwart;

(het derde lid afgebroken). Zuiger matig lang, vrij dik, glanzig

zwart, aan 't eind met korte roestkleurige haartjes. Thorax

zwart, bijna glansloos; behalve de wille schoudervlckken nog

een vlekje van willen weerschijn boven de middenheupen. Schildje

en achterlijf glanzig melaalachlig zwart, met eene neiging tot

het paarse; in de zijden van den tweeden, derden en vierden

lijfsring wille weerschijnvlekjes, waarvan hel laatste paar het

grootste en duidelijkste is; de ringen duidelijk afgescheiden, de

genitaliën klein en zwart. De korte beharing van thorax en

achterlijf zwart , die van den thorax weinig in 't oog vallend
,

die van het achterlijf digi; 1er wederzijde van elk der vier

eerste ringen een paar zwarte borstels. Poolen vrij slank
,

zwart; de heupen met willen weerschijn, aan den voorkant met

witte beharing; de dijen onverdikt, de achlerdijen en achter-

scheenen lang en regt; de beharing der poolen fijn en digt,

maar niet zeer lang en deels zwart , deels witachlig ; aan den

binnenkant der voorschecncn is eene zijdeaclitige, bleek roest-

13
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kleurige haarglans; aan de achlerscheenen , die builenvvaarls drie

stevige zwarte borstels hebben, is de beharing zeer digt en

zwart, geheel aan 't einde roeslkleurig. Kolfjes beenwit met

zwarten sleel. Vleugels (PI. 10, fig. 7) paarsachtig bruin, zeer

glanzig ; alleen de uiterste wortel , de middelste worlelcel
,

het begin der subcostaal-cel en het vleugellapje zijn glasachtig;

aderen zwart ; de dwarsader welke de discoidaal-cel en die welke

de vierde achtercel sluit, loopen in dezelfde rigting en zijn slechts

door een zeer kort adertje van elkander gescheiden.

Een c? van Noord-Halmaheira (Bernstein)

Bovenstaande is eene getrouwe beschrijving van het eenige

exemplaar dezer soort, dat mij ten dienste stond. Ik geloof dit

als L. obliqaistriga te mogen bestemmen, wijl Walker's beschrij-

ving zonder dwang daarop kan worden toegepast, met uitzon-

dering alleen van kleine verschillen in den vorm en het aantal

der witte haarvlekken. Walker, die de soort ook zeer verwant

aan L. scapularis noemt, beschrijft den thorax van voren ter

wederzijde met eene schuin staande zilverwitte haar^/ree/), zwijgt

van de witte vlek boven de middenheupen en maakt, van het

achterlijf sprekende, alleen melding van twee zilverwitte zijvlekken

aan den achterrand van den vierden ring. Deze verschillen laten

zich verklaren door het liglelijk afwisschen der beharing, waarom

het niet te verdedigen zou zijn, om louter daarop eene afzon-

derlijke soort te gronden.

29. Laphria nigro-cnerulea n. s.

Nigra; maculis Immeralibus fluridis ; abdomine chalybaeo
,

maculis lateralibas ulhis ; tnystuce nigro ; barba albida; iibiis

tarsisque longe setulosis ; alis dilute brimnescentibus. ? SJ lin.

Kop zoo breed als de thorax ; aangezigt wit , aan de onderste

helft iets gewelfd; knevelbaard zwart; de beharing van het

achterhoofd, benevens de kin en bakkenbaard witachtig, van

boven achter de oogen zwarte borstels. (Sprieten afgebroken).

Zuiger matig lang, glanzig zwart, spits tocloopend. Thorax

zwart
,

glansloos ; de schoudervlekkcn en een smalle zoom langs
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den dvvarsnaad geel; de borslzijden vlekkig met willen weerschijn.

Schildje zwart , eenigszins metaalachtig. Achterlijf zeer glanzig

metaalachtig zwart, min of meer paarsachtig; 1er wederzijde

van eiken ring eene witte vlek. Beharing van het lijf kort en

weinig in 't oog vallend; zwarte, vrij stevige borstels staan 1er

wederzijde van den thorax achter den dwarsnaad, ten getale

van vier aan den achlerrand van het schildje, en voorts 1er

wederzijde van de lijfsringen, aan de beide eerste ringen ten

getale van drie of vier, aan de drie volgende ringen een enkele,

doornachtige; de eijerbuis kort en spits. Poolen zwart, min of

meer tot het staalblaauwe neigende, slank, de dijen onverdikt,

de achterdijen en achterscheenen verlengd en regt; de beharing

gering, grootendeels wit, aan het uiteinde der achter-cheenen

binnenwaarts zeer digt en de grondkleur bedekkende ; lange

zwarte borstels bevinden zich aan al de scheenen en de tarsen-

leden, in grooter getal aan de middenscheenen. Kolfjes geel.

Vleugels met flaauwe bruinachtige tint, aan den wortel naauwe-

lijks iets lichter; de aderen bruin, het aderbeloop als bij de

vorige soort.

Een $ van Nieuw-Guinea (Macklol).

IV. Ma IRA Schiner.

Bij de behandeling der door Wiedemann beschreven Asiliden

heeft Schiner van het geslacht Lampria Macq. onder den naam

van Maira afgezonderd al de soorten, waarvan de achterdijen

van onderen niet met doornen of doornachtige borstels zijn be-

zet '. De soorten , die dit kenmerk wel bezillen en dus tot

Lampria blijven behooren, komen in het westelijk halfrond voor,

terwijl daarentegen de Ooslersche soorten , die allen ongewapende

achterdijen hebben, tot Maira te rekenen zijn.

Hel geslacht Maira beval donkere , meest glanzig metaalach-

tige soorten, wier dijen, vooral de achterdijen bijna altijd merk-

baar verdikt zijn. De kop is breeder dan de thorax en van

» Verhandlungen der K. K. Zoologisch- Botanischen Gesellschaft in Wien, deel

XVI (1866), biz. 664.
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voren zeer plat ; de meerdere grootte der oogfacetten in het

midden is zeer duidelijk; de zuiger is lang, glanzig zwart, spüs

eindigend en aldaar gewoonlijk met korte gele haartjes bezet.

De hals is duidelijk ontwikkeld; de borsizijden hebben, bijna

zonder uilzondering, een sterken, meest vlekkigen, witten of

lichtgrijzen , soms geelachtigen weerschijn , die zich ook om den

uitersten voorrand van den thorax uitbreidt en waarmede eene

dergelijke schoudervlek, zeldzamer eenige meerdere teekening op

den rug verbonden is. De beharing boven op den thorax is

gewoonlijk niet aanwezig of uiterst kort en onbeduidend; slechts

bij enkele soorten is eene wel niet lange, maar toch duidelijke,

overeindstaande beharing op den rug merkbaar; bij een paar

andere soorten heeft de thorax van boven, even als het schildje

en soms ook een gedeelte van het achterlijf, eene korte, zijde-

achtige, platliggende beharing van goudgele kleur, die aan de

voorwerpen een prachtig aanzien geeft. De kam van uitstaande

borstelharen ter wederzijde van den thorax, vóór de inplanting

der kolfjes, is bij dit geslacht zeer aanzienlijk. Het achterlijf is

in den regel vrij smal en de eerste ring iets breeder dan de volgen-

den ; de mannelijke genitaliën zijn matig groot
,

gewoonlijk smaller

dan de voorafgaande lijfsring en naar onderen uitgebogen; zelden

vormen zij aan den anus eene kolfachtige verdikking; in de

zijden en aan den buik heeft het achterlijf veelal eene digte

beharing en is ter wederzijde van eiken ring een doornachtige

borstel geplaatst. Bijna alle soorten hebben in <? aan de voor-

zijde der heupen en verder aan de pooten eene buitengewoon

lange en digte beharing, meest van bleekgele of witachtige

kleur , waartusschen zich enkele lange zwarte haren en hier en

daar eenige steviger zwarte borstels bevinden ; bij de ? is de

beharing minder lang en digt en komen de borstels meer uit.

De vleugels zijn in den regel van eene bruinachtige tint , naar

den wortel lichter; bij pas uitgekomen voorwerpen zijn de vleu-

gels geheel glasachtig en nemen eerst langzamerhand eene don-

kere kleur aan; men hoede zich deze als afzonderlijke soorten

te beschouwen. liet aderl)eloop komt met Lnmpria overeen;

de eerste achtercel is geopend, hoewel dikwijls naar hare uil-
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monding iets vernaauwd; de dwarsader, welke de discoidaal-cel, en

die, welke de vierde achtercel sluit , liggen in ongelijke rigting; de

laatstgenoemde dwarsader is meestal een weinig buikig uitgebogen.

De soorten van het geslacht Maira zijn over het geheel niet

gemakkelijk te onderscheiden , daar velen zeer op elkander ge-

lijken en bij dezelfde soort de grootte dikwijls zeer uiteenloopt.

Als kenmerken kunnen dienen de meerdere of mindere metaal-

glans, de haarbekleeding, de vorm en lengte der sprieten,

vooral van het derde lid, het al of niet aanwezig zijn van

lichte teekening op den thorax. Behalve enkele voorwerpen, die

ik zelf bezit , heb ik uit het Leidsche Museum w einig minder

dan 100 exemplaren voor mij, die van den Oost-Indischen

archipel afkomstig, tot het geslacht Maira behooren. Zij vormen

te zamen 15 soorten, waarvan O [aenea Y-àhv.^ au7Ìfacies Macq.^

spectabilis Guér. , Kollari Dolesch. , Ivurbinyi Dolesch. en compta

Walk.) reeds vroeger beschieven en de 7 overigen nieuw zijn.

Ik hoop dat het mij gelukt zal zijn, in de volgende analyse

en beschrijvingen althans eenigszins duidelijk de keiuuerken op

te geven, waardoor zij zich onderling onderscheiden.

«. Thorax van boven naakt of bijna naakt
,

soms met korte platliggende, de grond-

kleur bedekkende beharing, doch steeds

zonder opstaande beharing b.

Thorax van boven met duidelijke op-

staande beharing /.

b. Thorax even als het achterlijf glanzig me-

taalachtig, buiten de schoudervlek van

boven zonder lichte teekening c.

Thorax geheel of bijna geheel zonder me-

laalglans; en zoo deze aanwezig is, behalve

de schoudervlek nog met verdere lichte

teekening h.

c. De uitslaande beharing ter wederzijde van

den eersten lijfsring en de lange borstel-
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haren vóór de kolfjes geheel of grooten-

deels zwart d.

De uitstaande beharing 1er wederzijde

van den eersten lijfsring geheel of groo-

tendeels witachtig of geel ; de lange

horstelharen vóór de kolfjes naar onderen

meestal witachtig. f.

d. Thorax van boven en schildje, behalve

de wille of bleek goudgele schoudervlek,

glanzig nielaalachlig, naakt \ . speclabiUs Guér.

Thorax van boven en schildje met korte,

platliggende goudgele beharing bekleed,

waardoor de grondkleur bedekt wordt . e.

e. Achterlijf van boven geheel glanzig , me-

taalachtig, naakt ^. KoUari Dolesch,

Achterlijf van boven alleen op de laatste

ringen glanzig metaalachtig , naakt ; de

vier eerste ringen met gelijke haarbeklee-

ding als op den thorax 5. tomentosa n. s.

f. Derde spriellid zoo lang als de beide eerste

leden te zamen, breeder dan het eerste lid ^. aenea Fabr.

Derde spriellid langer dan de beide eerste

leden te zamen , hoogstens zoo breed als

bet eerste lid g.

(j. De dijen, vooral de achterdijen, als ge-

woonlijk duidelijk verdikt (grootere soort,

van minslens 8| lin.) 5. ü/MrA/wj/i Dolesch.

De dijen slechts weinig verdikt (kleinere

soort, van hoogstens 6| lin.) Q. compta Walk.

//. Thorax met eenigen metaalglans en be-

halve de schoudervlek nog met andere

lichte teekening 7. occulta n. s.

Thorax zonder metaalglans of deze naau-

welijks even aangeduid i.
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i. De uitstaande beharing ter wederzijde van

den eersten lijfsring en de lange borstel-

haren vóór de kolfjes geheel zwart ... 8. albifacies n. s.

De uitstaande beharing ter wederzijde van

den eersten lijfsring en de lange borstel-

haren vóór de kolfjes geheel of grooten-

deels witachtig, geel of roodgeel. . . . k.

k. Beharing onmiddellijk vóór den sprietwor-

tel zwart; spitshelft der vleugels scherp

afgescheiden zwartbruin 9. nyclhemera n. s.

Beharing onmiddellijk vóór den sprietwor-

tel geel; de bruine tint der vleugels niet

scherp afgescheiden \0. nigrithorao) n. s.

/. Sprieten op eene bultige verhevenheid

ingeplant
;

(thorax zwart , zonder metaal-

glans) II. tuberculata n. s.

Sprieten niet op eene bullige verheven-

heid ingeplant m.

in. Thorax zwart zonder metaalglans, met

groote bleek goudgele schoudervlekken . 12. aurifacies Macq.

Thorax even als het achterlijf glanzig

metaalachtig; de schoudervlekken klein,

witachtig io. hispidella n. s.

1. Maira spectabüis Guér.

Chalybaea ; abdominis segmento primo utrinque nigro-

piloso ; antennis teïuiibus , urticulo tertio articulis duabus

primis dimidio longiori. S ? 11 —lü|lin. (PI. 10, fig. 8 en 9.)

Syn. Guérin , Voyage de la Coquille , Zool. II. 292. Laphria

spectabiiis.

ld. ld. Atlas Ins. pi. 20. f. 7. Laphria

splendida.

Walker, List of the Dipt. in the Brit. mus. VIII. 550. 124.

Laphria spectabiiis.

Glanzig staalblaauw, somtijds lot het paarse of koperkleurige
,
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ook wel aan de pooten tot het groene neigende. Aangezigt

zijdeaclitig licht aschgrauw of geelachtig, zelden bleek goud-

geel; de beharing en knevelbaard van dezelfde kleur, doch de

laatste met eenige zeer lange zwarte haren; de kin- en bak-

kenbaard witachtig; achterhoofd blaauwzwart, niet vlekkigen

witten weerschijn, in de zijden met witachlige beharing, van

boven met zwarte borstels. Sprieten vrij lang en slank, zwart,

hier en daar met grijzen weerschijn ; de beide eerste leden

zwarlborstelig, het eerste van onderen met een langen borstel:

het derde lid ongeveer anderhalfmaal zoo lang als de beide

eersten te zamen, smal en vrij spits. Palpen zwart, met zwarte

borstels. De schoudervlekken zilvergrijs, soms eenigszins geel-

achtig, aan de borstzijden vlekachtig met zilvergrijzen weerschijn,

die zich van voren om den thorax uitbreidt en ook op de

voorste heupen en den worlel der achterheupen wordt voort-

gezet; de uiterste achterzoom van den thorax, tegen het schildje,

benevens de achterhoeken en de plek waar de vleugels zijn in-

gewricht, bruin; de lange uitstaande haren vóór de kolfjes

zwart , tegen den achterrand van het schildje verscheidene zwarte

borstels. Aan het achterlijf zijn meestal de insnijdingen smal

witachtig gezoomd; aan den buik zijn de insnijdingen dikwijls

lichtbruin; de beharing, die in <? van ouderen zeer digt en

lang is, witachtig, zelden verdonkerd, doch ter wederzijde van

den eersten ring zwart, even als de weinig in 't oog vallende

borstels in de zijden der volgende ringen ; mannelijke genitaliën niet

groot, mclaalachtig zwart, met zwarte beharing; eijerbuis kort,

kegelvormig, spits eindigend. Pooten stevig; de dijen, inzon-

derheid de achterdijen , sterk verdikt ; de achterscheenen ge-

kromd en een derde korter dan de dijen. De voorborst, de

voorheupen en voorts al de dijen en scheenen hebben in ^ eene

fijne, uiterst lange en digte beharing van vuilwitte of bleekgele

kleur, aan de scheenen en de onderzijde der achterdijen met

eenige zwarte haren vermengd; aan de tarsen zijn, behalve eene

digte en korte zwarte beharing, eenige lange zwarte borstels;

aan de spitshelft der voorscheenen ligt legen den binnenkant

eene korte, zeer digte, glanzig lichtgele of roestkleurige beharing,
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die aan de uilerstc spits eenige donkere haren insluit en min

of meer aan de onderzijde der voortarsen wordt voortgezet;

aan de spits der achterscheenen is binnenwaarts een bosje of

pluimpje van digt opeenslaande bruinzwarte haren , ook onder

tegen het eerste lid der achtertarsen is eene korte, zeer digte

beharing van dezelfde kleur. Bij het 2 is de witachtige beharing

der pooten minder lang en digt, waardoor de zwarte borstels

(1er scheenen meer uitkomen; de borstels der tarscn zijn

korter; de digte beharing aan de binnenzijde der voorscheenen

en onder de voortarsen is ook voorhanden, even als het zwarte

pluimpje aan het eind der achterscheenen. Kolfjes beenwit,

meestal met den steel aan den wortel en legen den knop

zwartachtig. Vleugels vrij krachtig bruin , naar den wortel

helderder of zelfs bijna glasachtig, doch de beide tinten niet

scherp afgescheiden; de aderen zwartbruin.

Van deze groole en fraaije soort bezit hel Museum eene reeks

van exemplaren , door Bernstein verzameld op Halmaheira
,

Waigeoe, Morotai, Baljan en Gebeh.

2. Matra Kollari Dolesch.

Chalybaett; thoracis dorso scutelloque cupreis ^aureo-fomen-

fosis ,• abdominis segmento primo utrinque nigro-piloso. e? ?

9 —12 lin.

Syn. Doleschall, rVatuurk. tijdschrift voor Nederl. Indie, XIV.

396. 5. pi. I. f. 2. Laphria Kollari.

Walker, Proceedings of the Linnean Society, III. 8i.

27. Laphria socia.

Id. 1. c. 28. Laphria consobrina.

Schiner, Verhandl. Zool. bolan. Ges. XVll. 381. 55.

Maira spectabilis.

Deze soort gelijkt in alles op de vorige, doch onderscheidt

zich door eene digte plalliggende, zijdcachlige, roodachlig goud-

gele beharing boven op den Ihorax en het scliildje; van voren

loopt die beharing tot den hals door, doch laat de schouders

en dus ook de lichte schoudervlekken vrij ; de grondkleur onder
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die beharing is fraai koperkleurig, gelijk aan de kanten van

den thorax ziglbaar is; het achterlijf en de pooten zijn staal-

blaauw. De beharing van het aangezigt is bij de voorhanden

exemplaren iets donkerder dan bij .)/. spectabilis en de vleugels

zijn meer roodachtig bruin.

Door Bernstein op Obi in enkele exemplaren van beide sexen

verzameld.

3. Maira tomentosa n. s.

Chalybaea ; thoracis dorso ^ sciUello^ abdominisque segmen-

tis quatuor priinis cupreis^ aureo -tomentosis; abdomine utrinque

et subtus nigro-piloso. <? ? 10| lin.

Gelijkt op M. spectabilis en Kollari; even als bij deze laatste,

is de thorax en het schildje met platliggende goudkleurige be-

haring bedekt, doch die hier nog over de vier eerste ringen

des achterlijfs is uitgebreid. De vorm is iets slanker; het derde

sprietlid iets breeder. De plek, waar de sprieten zijn inge-

wricht, is een weinig bultig verheven; de bakkenbaard en de

beharing van het aangezigt is meer geel, even als ook die der

poolen, welke meer met zwarte haren doormengd is; de lange

beharing onder aan het achterlijf is zwart. De vleugels zijn

krachtig bruin.

Een $ van Aroe (Rosenberg) en een ? van Salawalli (Bernstein).

De beschrijving van Laphria paradisiaca Walk. [Proceedings

of the Linnean Society^ III. 128. 1) zou wel eenigszins op deze

soort van toepassing zijn, doch schijnt evenwel eene andere te

betreffen, omdat daar de beharing onder het achterlijf wil wordt

genoemd,

4. Maira aenea Fabr.

Chalybaea; abdomine utrinque albido-piloso ; antennarum

(irticulo tertio articulis duabus primis acquali sed lutiori.

<? ? 6f-9 lin. (PI. 10, fig. 10).

Syn. Fabr. Syst. Anti. 161. 23. Laphria aenea.

Wied. Dipt. exot. ï. 258. H. » »

ld. Auss. Zweifl. I. 515. 28. » »
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?Macq. Suit, à Buff. I. 286. 27. Laphria ctjanen.

Macq. Dipt. exot. I. 2.61.1. pi. 6. f. 1. Lampria aenea.

Id. id. Suppl. 5. 21. » »

Boisd. Voyage de l'Astrolabe, Atlas, Ent. pi. 12. f. 11.

Laphria colorata.

Walk. Proc. Linn. Soc. III. 85, 30, Laphria comes.

Id. 1. e. 51. Laphria consors.

?Doleschall, Natuurk. tijdschr. voor Ned. Ind. XIV. 396.

2. pi. I. f. 5. Laphria pellucida.

Kop naauweJijks iets breeder dan de thorax; de digte beha-

ring van het aangezigt, even als de knevelbaard goudgeel, de

laatste met de gewone langere zwarte haren ; onmiddellijk onder

de sprieten is de beharing vrij lang en digt; het zwarte ach-

terhoofd heeft eene lichtgrijze besluiving en vlekkigen witten,

soms sneeuwwitten of zilverwitten weerschijn. Het derde sprie-

lenlid is zoo lang als de beide eersten te zamen en gewoonlijk

in 't midden iets verbreed. Hel lijf is glanzig staalblaauw, doch

gaat dikwijls in het groenaclitige over; de schoudervlekken en

borstzijden als bij de voorgaande soorten ; de lange uitstaande

borslelharen vóór de kolfjes zijn zwart , doch meerendeels de

onderste wilachtig; de beharing ter wederzijde des achterlijfs,

ook aan den eersten ring, is wilachtig; de zwarte borstels al-

daar zijn stevig, aan den eersten ring zijn zij in <? ten ge-

tale van 3 of 4 digi bijecnstaande, in $ ten getale van 2 voor-

handen; aan de volgende ringen is er ter wederzijde slechts een

enkele, maar die zeer in 't oog vallend en doornig is; de witte

insnijdingen 1er wederzijde van hel achterlijf zijn meestal zeer

duidelijk en vormen kleine driehoekige vlekjes. Poolen staal-

blaauw; de dijen sterk verdikt; de korte opeengepakte beharing

aan de binnenzijde der voorscheenen en de onderzijde der voor-

tarsen, is meest wilachtig of bleek roeslkleurig, maar doet zich

ook wel eens bruinachtig voor; de zwarte borstels aan de scheenen

zijn langer en steviger dan bij de voorgaande soorten. De kolfjes

bleekgeel, doch ook dikwijls bruinachtig. De bruine lint der

vleugels laat aan den wortel het derde gedeelte bijna geheel
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Vlij; veelal zijn de vierde en vijfde achlercel aan den uilersten

wortel en de onderste wortelcel aan hare binnenvvaartsche helft

en langs haren voorkant ongekleurd , doch bij sommige exem-

plaren breidt de bruine kleur zich nog wat verder uit; de

eerste achtercel is aan hare uitmonding meest duidelijk vernaauwd.

Eene geheele reeks van Java (Diard en Blume), Sumatra

(Muller), Ceram (Forsten), Nieuw-Guinea (Macklol), Baljan,

Halmaheira, Obi, Waigeoe, Morotai en Gebeh (Bernstein).

Onder de vele exemplaren, die ik gezien heb, onderscheiden

zich sommigen, en wel de kleinsten, door een bijzonder slank

achterlijf, doch ik kan geene andere verschillen bespeuren, die

mij aan eene afzonderlijke soort zouden doen denken.

De afbeelding van Laphria colorata in de Voyage de l'Astro-

labe vertoont vrij kenbaar Maira aenea; Macquart's beschrijving

van Laphria cyanea en die van DoleschalI's L. pellucida komen

mij voor op deze soort wel toepasselijk te zijn ; nog meer is

dit het geval met L. comes en consors Walk.

5. Maira Kurbimji üolesch.

Chalybaea; abdomine utrinque pallide-piloso ; antennarum

articulo tertio articulis duabiis primis lomjiori; femoribus

distincte incrassatis. 3 ? 8|— 11 lin. i^Pl. 10, fig. M.)

Syn. Doleschall, Natuurk. tijdschr. voor Nederl. Indie. XIV.

596. Laphria Kurbinyi.

Schiner, Diptera iNovara-Reise. 175. 41. Maira Kurbinyi.

In grootte houdt deze soort het midden tusschen M. spectabilis

en aenea. Zij gelijkt vooral op de eerste, doch onderscheidt

zich door de lange borstelharen vóór de kolfjes, waarvan alleen

de bovenste zwart, de onderste daarentegen witachtig of bleek

geel zijn ; dezelfde kleur heeft ook de uitstaande beharing in

de zijden des achterlijfs, bepaaldelijk ook aan den eersten ring;

de zwarte borstels 1er wederzijde van eiken ring vallen daardoor

meer in liet oog, zij zijn bovendien grooter en steviger; aan

den eersten ring zijn er aan weerszijden twee, aan de volgende

ringen één ; de wilachtige insnijdingen zijn iets duidelijker.
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Verscheidene voorwerpen van Ilalmaheira, Waigcoe, Gebeh en

rVieuw-Guinea (Bernslein.)

6. Maira compta Walk.

Chalybaea ; abdomine utrinque pallide pilo so ; anfennarum

articulo tertio aiiiculis diiabus primis lotujiori; femoribus

panilo incrassatis. $ Î 5|— 6^ lin.

Syn. Walk. Proceedings of Ihe Linnean Society, V. 14G. 12.

Laphria compta.

De beharing van het aangezigt, en vooral die onmiddellijk

onder de sprieten, is minder digt en grof dan bij M. aenea.,

waarop de soort veel gelijkt ; de kleur dier beharing en van

den knevelbaard is witachtig tot goudgeel, doch met sterken

bruinen weerschijn. Het voorhoofd is lichtgeel of goudgeel be-

stoven, naar gelang van de kleur der gezigtsbeharing; het ach-

terhoofd is bijna eenkleurig lichtgiijs. Het derde sprietlid is

iets langer dan de beide eerste leden te zaïnen, slanker dan bij

M.aenca^ doch minder slank dan bij Kurbinyi. De lichte schou-

dervlekken zijn vrij klein; de witte zijvlekjes aan de insnijdingen

des achlerlijfs zijn duidelijk. De kleur der beharing en borstels

van thorax en achterlijf als bij M. aenea. De poolen slank; de

dijen bijna onverdikt, waardoor deze kleine soort zeer kenbaar

is; de beharing aan de binnenzijde der voorscheenen en aan de

onderzijde der voortarsen is bruinachtig en niet zoo digt als bij

de voorgaande soorten. De bruinachtige tint der vleugels is

lichter, doch overigens van dezelfde uitbreiding als bij J/. «ewea,*

het lichte gedeelte bij den wortel bijna glasachtig.

Eenige weinige, meest vrouwelijke exemplaren van Java (Blume),

Ilalmaheira en Gebeh (Bernstein) en Nieuw-Guinea (Macklot).

7. Maira occulta n s.

Chalybaea ; thorace maculis humeralibus , lineaque suturali

pallide aureis. $ ? 8|-10J lin. (PI. 10, fig. 12.)

Aangezigt breeder dan bij de andere soorten, aan de ondeisle
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helft bullig verheven; de beharing van hei aangezigt, die on-

middellijk onder de sprieten digt en lang is, goudgeel even als

de knevelbaard ; deze laatste van hoven met enkele zwarte

borstels: kin- en bakkenhaard vaalgeel tot goudgeel; achterhoofd

zvvartachlig met lichte aschgrauwe bestuiving , van hoven met

zwarte borstels. Sprieten zwart, slank; de heide eerste leden

borstelig; het derde lid bijna anderhalfmaal zoo lang als de

beide eersten te zamen. Zuiger glanzig zwart, lang, aan 't uil-

einde stomp met goudgele haartjes. Thorax zwart, met staal-

blaauwen metaalglans ; de halskraag, het voorste gedeelte van

den thorax en de horstzijden bleek goudgeel ; van boven ver-

toont zich eene leekening van dezelfde kleur, bestaande in een

paar groote schoudervlekken, benevens eene smalle, in 't midden

afgebroken streep langs den dwarsnaad; deze streep is in de

zijden vlekachtig verbreed ; de schoudervlekken hebben van

achteren een bruinen weerschijn , die zich streepvormig tot aan

den dwarsnaad voortzet. Bij sommige voorwerpen, waar de

gele leekening sterk ontwikkeld is, zou men ook den thorax

goudgeel kunnen noemen, met drie zeer breede, staalblaauwe

langsbanden, waarvan de beide uitersten van voren verkort en

in 't midden afgebroken zijn; door hel midden loopt, althans

bij de vrouwelijke exemplaren , nog eene bruine, iets koperkleurige

langsslreep; ook het achterste gedeelte van den thorax legen hel

schildje is bruin en de uiterst korte beharing is aldaar roodgeel,

terwijl zij meer naar voren zwartachtig is; deze zwartachtige

beharing is op de schoudervlekken langer en digter; de horst-

zijden hebben eene bleekgele uitstaande beharing; ook de lange

borstelhaien vóór de kolfjes zijn van die kleur, behalve enkelen

der bovensten die z.vart zijn; in de zijden van den thorax achter

den dwarsnaad zijn eenige zwarte borstels. Schildje zwart
,

eenigszins metaalachtig, soms geheel slaalblaauw; aan den ach-

terrand met zwarte borstels. Achterlijf slaalblaauw, mei eene

neiging tot het paarse, in het $ breed en plat; de eerste ring

naauwelijks iets breeder dan de volgenden; ter wederzijde aan

de insnijdingen een klein wit vlekje; in hel ? aan den buik de in-

snijdingen met witten zoom; de mannelijke genitaliën klein en smal,
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niet naar onderen uitgebogen ; beharing van het achterlijf aan de

kanten en van onderen geel ; in de zijden van den eersten ring

een paar zwarte borstels , in de zijden van de volgende ringen

een enkele. Pooteii vrij stevig, ofschoon de dijen, vooral bij

het Î slechts weinig verdikt zijn; de heupen van dezelfde kleur

als de borstzijden ; de dijen en scheenen, en soms ook het

eerste tarsenlid staalblaauw; overigens de tarsen glanzig zwart.

Üe beharing der poolen over 't algemeen geelachtig en bij het

(? zeer lang en digt , aan de binnenzijde der voorscheenen naar

het uiteinde kort, digt opeengehoopt en goudglanzig, aan de

binnenzijde der achterscheenen zwartachlig en aan de spits

penseelvormig; bovendien zijn er zwarte borstels aan de voor-

en middenscheenen en aan alle tarsen ; die aan de buitenzijde

der middenscheenen bij het $ vooral lang en stevig. Kolfjes

bruingeel, gedeeltelijk donkerbruin. Vleugels donkeibruin, aan

den wortel veel helderder; de beide tinten niet scherp gescheiden.

Eenige weinige exemplaren van Salawatti, Waigeoe en Nieuw-

Guiuea (Bernstein); ook nog een ? van Nieuw-Guinea (Macklol).

8. Maira albifacies n. s.

Nigra; facie albo hit ta; thorace albido-signato ; abdomine

submelallico , segmento primo utrinque nigro-piloso ; pilis

longioribus ante haltères nigris. 2 S| lin.

Van korte, eenigszins gedrongen gestalte. Kop merkelijk bree-

der dan de thorax; het aangezigt naar onderen weinig uitstekend;

de beharing onder den spriet wortel vrij lang en zwart, overigens

de beharing van bet aangezigt in 't midden lichtbruin , aan de

kanten met sneeuwwitlen weerschijn , die zich in sommige rig-

tingen ook in het midden vertoont; de knevelbaard bestaat uit

lange zwarte borstels; de kin- en bakkenbaard wilachtig; ach-

terhoofd grauwzwart , met zwarte beharing. Sprieten zwart
;

de beide eerste leden met zwarte borstels; hel derde lid niet

langer dan de beide eersten te zamen. Zuiger zoo lang als de

hoogte van den kop, glanzig zwart, eenigszins metaalachtig;

palpen zwart, met zwarte borstels. Beharing boven op den
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halskraag zwarl. Thorax zwart, een weinig hruinachlig hesloven;

de schoudervlckken en eene onduidchjke, smalle, afgehroken

lijn langs den d warsnaad bleekgeel of wilachlig; de horslzijden

met eenige lichte zilveracliligc plekken; bij den vleugelwortel

enkele zwarte borstels; de uitstaande haren \6ór de kolfjes

zwart. Schildje zwart, aan den achterrand met eenige lange

zwarte haren. Achterlijf iels breeder dan de thorax, zwart met

flaa-uwen blaauwpaarschen melaalglans ; de beharing ter weder-

zijde van den eersten ring zwart. Pooten zwait, met een

weinig metaalglans; de dijen, allhans de achlerdijen, iets ver-

dikt; beharing der pooten zwart en over 't geheel vrij lang;

aan de voorste scheenen bovendien eene korte witachtige beha-

ring en voorts eenige zwarte borstels ; deze laatsten bevinden

zich ook aan al de tarsen; aan de achterscheenen is de beha-

ring niet lang, maar fijn en digt en aan de binnenzijde bij de

spits penseelachtig opeengehoopt ; van onderen tegen de larsen

vertoont zich een bruinachtige haarglans, die aan de achlertar-

sen het meest in 't oog valt. Kolfjes geelbruin. Vleugels don-

kerbruin, aan den \Aortel lot halverwege de worlelcellen lichter;

ook de kernen van somniige achterrandscellen zijn lichter.

Een ? van Celebes bevindt zich in mijne collectie.

Eenige overeenkomst met Laphria niceifacies Macq. [Dipt.

exot. suppl. 4. 75. 39) is niet te miskennen, doch bij die soort

zou de thorax even als het achterlijf melaalglans hebben ; ook

spreekt Macquart van witle haren in de zijden en beschrijft hij

de vleugels als op de worlelhelft helder, terwijl zij bij mijne

soort wel voor drie vierden bruin zijn.

9. Muira mjcliwniera n. s.

Nigra ,• thorace pallide- sign aio ; abdomine submelallico
,

segmento primo ulrinque rufo-piloso ;
pilositaie sub anlenna-

rum basim nigra; alarum dimidio apicali determinate nigro-

fusco. $ ? S| —6| lin.

Aangezigt met bruingele of bijna goudgele beharing, onmid-

dellijk onder den sprielworlel mot zwarte, vrij lange borstels;
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de knevelbaard behalve uit de gele beharing van het gezigt,

uit lange zwarte borstels bestaande; de bakkenbaard heldergeel;

zuiger en palpen zwart; de zuiger lang en dik, glanzig, stomp

eindigend. Sprieten zwart; de beide eerste leden met zwarte

borstelige beharing; het derde lid slank, zoo lang als de beide

eersten te zamen. Achterhoofd zwart, van boven met digte

zwarte borstelige beharing ; tegen den oogrand nevens de sprie-

ten eenige borstels; de achterste oogrand heeft van onderen

een' smallen witten zoom. Thorax zwart, geheel zonder of met

zeer flaauwen melaalglans; de voorzoom, de breede schouder-

vlekken , eene , soms weinig duidelijke streep langs den dwars-

naad en eenige onregelmatige vlekken in de borstzijden vuilgeel;

ook de zijkanten zijn somtijds geelachtig; de uiterst korte be-

haring is van boven aan de voorzijde bruingeel , naar achteren

zwarlachtig. Schildje zwart, flaauwglanzig; de achterrand on-

duidelijk gerand en met fijne lange beharing. Achterlijf zwart,

met flaauwen paarsblaauwen metaalglans; de eerste ring kort

en merkelijk breeder dan de volgende, van voren en in de

zijden met vosroode, niet zeer lange beharing, in de zijden met

zwarte haren vermengd; de mannelijke genitaliën vormen aan

den anus eene kolfachtige verdikking, zijn gedeeltelijk bruinrood en

hebben van onderen eene zwarte beharing, van achteren lange

zwarte borstels. Poolen metaalachtig zwart, stevig, de achterdijen

duidelijk verdikt; de voorzijde der voorste heupen en de buiten-

zijde der scheenen hebben eene digte bleekgele of roeslkleurige

beharing, die in den <? zeer lang is; de dijen en de achterzijde

der scheenen eene dergelijke zwarte beharing; de middenschee-

nen en al de tarsen lange zwarte borstels. Kolfjes geel. Vleugels

(PI. 11, fig, 1) aan de worlelhclft glasachtig, aan de spitshelft

scherp afgescheiden zwartbruin ; de wortelcellen zijn allen on-

gekleurd , behoudens hier en daar een smalle veeg; onder het

laatste gedeelte der onderste wortelcel vormt de zwartbruine kleur,

bij sommige exemplaren althans, nog een' smallen zoom tegen

den achterrand ; de eerste achtercel is aan de uitmonding weinig

of niet vernaauwd ; de ader tot sluiting der vierde achtercel

iets uitgebogen.

14
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Een van ? Java (Blume), in het Museum onder den naam van

mjclhemera v. Voll. , doch nog onbeschreven ; voorts een <? van

PagoNvat (Forsten) en een ander mede van Celebes (Rosenberg).

Laphria auribarbis IMacq. {Dipt. exol. Suppl. o. 22. 4) schijnt

vele punten van overeenkomst te hebben met de boven beschre-

ven soort, doch moet meer paarse metaalkleur hebben en het

eerste lid der sprieten zou van onderen zoowel met gele als met

zwarte haren bezet zijn.

10. Maira nigrilhorax n. s.

Nigra ^
pilositale sub antennarum basini ßava; alis fuscis,

basini versus subhyalinis. S 6

—

7| lin.

Beharing van het aangczigt, ook die onder den sprietwortel
,

'8n de knevelbaard gou(igeel; de laatste van boven met eenige

lange zwarle haren; aciilerhoofd zwart, met vvitachtige of bleek-

gele beharing; ook de bakkenbaard van die kleur. Sprieten

zwart, vrij kort; de beide eerste leden borstelig; het derde lid

zoo lang als de beide eersten te zamen , breed. Zuiger en pal-

pen zwart, de zuiger glanzig, vrij lang, stomp eindigend. Thorax,

schildje en achterlijf zwart, met weinig glans en ten hoogsten

alleen aan het achterlijf eenigszins metaalachtig; de schouder-

vlekken en borstzijden llaauw grijsachlig; de korte beharing

boven op den thorax bruingeel, met zwarte haartjes vermengd;

naar achteren wederzijds eenige zwarte borstels, even als aan

den achteirand van het schildje; de uitstaande haren vóór de

kolfjes van boven zwaif, van onderen bleekgeel. Achterlijf smal,

bijna cylindrisch; de eerste ring breeder dan de volgenden; be-

haring in de zijden en van onderen bleekgeel, in de zijden van

den eersten ring langer; van zwarte zijborstels is naauwelijks

eenig spoor ; mannelijke genitaliën smaller dan de voorgaande ring.

Pooten glanzig zwart , met meer metaalglans dan het lijf; de

dijen, vooral de achterdijen, sterk verdikt; de beharing zeer

lang en digt, bleekgeel, aan de scheenen met langere zwarte

haren gemengd ; aan de larsen lange zwarte borstels. Kolfjes

zwartbruin, de knop niet wilachtige of gele vlek. Vleugels
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donkerbruin, aan het wortel- derdedeel bijna ongekleurd; de don-

kere tint vervult nog de spitshelft der onderste wortelcel en het

daaronder liggende gedeelte van den achterrand.

Drie gelijke mannetjes van Aroe, een door Hoedt en twee

door Rosenberg gezonden.

11. Mair a tuber mia f a n, s.

Nigra ,• thoracis dorso pilis erectis vestito ; abdonïine sub-

violaceo ; fronte ad antennarum insertionem in fuberculum

conicum porrecta. $ 5| —6| lin.

Onderste helft van het aangezigt bultig verheven; het voor-

hoofd, ter plaatse waar de sprieten zijn ingeplant, eenigszins

kegelvormig verhoogd (PI. 1 1 , fig. 2) ; de beharing van het

aangezigt, alsmede de knevelbaard vuilgeel, de laatste met

lange zwarte borstelharen omgeven ; bakkenbaard witachtig
;

achterhoofd grauw. Sprieten lang en slank ; de eerste leden

borstelig; het derde lid smal, langer dan de beide eersten.

Zuiger en palpen zwart; de eerste glanzig, vrij lang en dik.

Thorax zwart, glansloos, van boven met korte, opstaande be-

haring; de schoudervlekken klein, lichtgrijs; ook de borstzijden

met vlekken van die kleur. Achterlijf vrij breed
,

glanzig metaal-

achtig paars; de eerste ring niet breeder dan de volgenden;

de zijvlekjes aan de insnijdingen vrij groot, lichtgrijs; beharing

van het achterlijf grauwachlig of grauwgeel, ook van boven

duidelijk aanwezig; de zwarte borstels in de zijden duidelijk on

doornachtig. Poolen vrij slank, de dijen weinig verdikt, aan

de achterpooten de scheenen bijna even lang als de dijen ; de

beharing der pooten vuilgeel, zonder bijmenging van zwarte

haren, doch met enkele zwarte borstels aan de scheenen en

tarsen ; de korte en digte beharing aan de binnenzijde der

scheenen en de onderzijde der tarsen vosrood, eenigszins goud-

glanzig; dezelfde kleur heeft ook het haarbosje aan het eind der

achterscheenen. Vleugels gebruind , met het wortel-derdedeel

lichter; de eerste achtercel aan hare uitmonding sterk vernaauwd;
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de cl warsader, die de vierde achtercel sluit, niet uitgebogen,

maar bijna regt.

Een paar wijfjes van Java (Blume) en Borneo (Müller).

12. Maira auri facies Macq.

Nigra; thorace ßavido-signato ^ dorso pilis erectis vestilo;

abdomine subviolaceo , seymentis secundo , tertio qaartoque

utrinque ßavo-maculatis ; facie aurea; pedibus flavo-pilosis.

^ 61 lin.

Syn. Macq. Dipt. exot. Suppl. III. 29. 55. Laphria aurifacies.

Schiner, Dipt. Novara-Reise. 174. 42. Maira aurifacies.

Kop iets breeder dan de thorax; aangezigt met goudgele be-

haring; de knevelbaard bovendien uit lange zwarte borstels be-

staande; kin- en bakkenbaard bleekgeel; achterhoofd licht asch-

grauw, van boven met eenen krans van zwarte borstels; de

borstels tegen den oogkant nevens de sprieten duidelijk. Sprie-

ten zwart; de beide eerste leden met zwarte borstels; het derde

lid bijna anderhalfmaal zoo lang als de beide eersten te zamen.

Zuiger zoo lang als de hoogte van den kop, zwart; palpen

zwart met beharing van dezelfde kleur. Thorax zwart, glansloos,

met duidelijke, hoewel korte, opstaande vaalgele of lichtbruine

beharing ; de beharing op den halskraag zwart ; de schouder-

vlekken groot, driehoekig, bleek goudgeel; ter wederzijde achter

den dwarsnaad een band van dezelfde kleur; de borstzijden met

vlekkigen lichtgelen weerschijn; ter wederzijde vóór den vleu-

gelwortel eenige zwarte borstels; de uitslaande haren vóór de

kolfjes van boven zwart, van onderen geelachtig. Schildje zwart,

aan den achterrand met zwarte, vrij lange haren. Achterlijf

metaalachtig donkerpaars; de eerste ring aan de kanten met

gele uitstaande beharing; in de zijden van den tweeden, derden

en vierden ring driehoekige gele, met gele beharing bedekte

vlekken; genitaliën matig groot, iets smaller dan de voorafgaande

lijfsring. Poolen blaauwzwart, met llaauwen melaalglans; de

heupen met denzelfden bleekgelen weerschijn als de borstzijden;

de voorste dijen iels, de achterdijen sterker verdikt; de achter-



VAN DEN OOST-INDISCHEN ARCHIPEL. 215

scheenen een weinig gebogen , korter dan de dijen ; beharing

der pooten vrij digt, bleekgeel, aan de scheenen langer; aan

de niiddenscheenen bovendien eenige lange zwarte borstels; ook

de tarsen met zwarte borstels en aan de onderzijde met eene

vosroode , bijna oranjekleurige zijdeachtige beharing. Kolfjes

geel. Vleugels aan de wortelhelft bijna glasachtig, aan de spits-

helft vrij krachtig bruin ; de eerste achtercel aan haar uiteinde

iets vernaauwd.

Een cT van Sumatra in mijne collectie.

15. Maira hispidella n. s.

Chalybaea ; thoracis dorso puis ereclis vestito ; pedibus al-

bido-pilosis. cT ? 4| —5| lin.

Kop duidelijk breeder dan de thorax; de knevelbaard met de

gewone lange donkere borstels, overigens, even als de beharing

van het aangezigt , bruingeel met lichtgelen of goudgelen weer-

schijn ; de gezigtknobbel zeer onbeduidend : tegen den oogkant

nevens de sprieten eenige zwarte borstels; achterhoofd grijs.

Sprieten zwart ; de beide eerste leden met zwarte borstels ; het

tweede lid eirond , naar evenredigheid groot , half zoo lang als

het eerste; het derde zoo lang als de beide eersten te zamen,

vrij breed. Zuiger glanzig zwart, matig lang en dun. Lijf en

pooten staalblaauw, met eene neiging tot het groene, op het

achterlijf soms ook tot het paarse; de schoudervlekken klein,

witachtig; de borstzijden vrij eenkleurig grijs; de thorax heeft

van boven even als het schildje eene wel niet zeer lange, maar

toch duidelijk opstaande zwarte of althans donkere beharing ; de

uitstaande haren vóór de kolfjes zwart, alleen van onderen met

eenige witte haren; aan het slanke achterlijf is de witte teeke-

ning aan de insnijdingen soms zeer onbeduidend of ontbreekt

geheel; de zwarte zijborstels zijn niet aanwezig; overigens heeft

het achterlijf eene fijne witte beharing in de zijden en van onderen;

de mannelijke genitaliën zijn niet groot, maar van boven ge-

zien loch bijna even breed als de voorgaande lijfsring. De dijen

zijn, althans bij het cT, duidelijk verdikt; de beharing der
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pooten witachtig, zonder bijiüenging van zwarte haren ; enkele

borstels aan de scheenen en tarsen zwart. Kolfjes bijna een-

kleurig bleekgeel. Vleugels bruinachtig, aan het wortel-derde-

deel bijna glasachtig.

Verscheidene exemplaren, van Java (Blume), Pagowal (Forsten)

en van Salawatti, Gebeh, Morolai en Zuid-Halmaheira (Bernstein).

V. A T o M o s I A Macq.

Dit geslacht, in het algemeen overeenkomende met de tweede

afdeeling van het geslacht Laphria in Wiedemann's Atisser-

europilische Ztveiflwjler ^ onderscheidt zich door een gestippeld

lijf en voornamelijk door het eigenaardig aderbeloop , waarbij

de dwarsaderen , welke de discoidaal-cel en de vierde achtercel

sluiten , in eene doorloopende lijn zijn geplaatst.

Slechts eene enkele tot dusver onbeschreven soort van het

eiland Waigeoe heb ik in het Museum aangetroflen, en ofschoon

zij slechts door een gebrekkig exemplaar wordt vertegenwoor-

digd, is zij te kenbaar om hier niet te worden opgenomen.

Atomosia conspicua n. s.

Chalybaea; ulis subhyalinis apice fasciisque daabus fuscis.

? 4| lin. (PI. 'H, fig. 5—6.)

Aangezigt witachtig, naar onderen iets gewelfd, van boven

met fijne zwarte beharing- de knevelbaard kort, zilverwit; ach-

terhoofd witachtig, met de beharing even als de bakkenbaard

wit. Sprieten zwart; de beide eersle leden met fijne zwarte

borstels (het derde lid afgebroken). Zuiger glanzig zwart, kort,

slechts even buiten het aangezigt uitstekende. Thorax en schildje

lonker slaalblaauw ; op den rug van den thorax eene digte korte

zwartbruine beharing; de borstzijden zilvergrijs met witte be-

haring. Achterlijf ecnigszins cylindiisch, met duidelijk afgeschei-

den ringen, metaalachtig glanzig zwart, de eerste ringen naar

het slaalblaauwe neigende; de korte beharing wit, in de zijden

tegen de insnijdingen door digte opeenhooping witte vlekjes



VAN DEN OOST-INDISCHEN ARCHIPEL. 21 S

vormende. (De voorste pooten afgebroken) ; aan de zeer glanzig

zwarte achterpooten zijn de dijen niet verdikt, van onderen met

donkere, vrij digle, docli niet lange beharing- de scheenen aan

den wortel zeer dun, doch naar het uiteinde dikker wordende,

aan de binnenzijde met fijne beharing, die aan de wortelhelft

zwart en matig digt, aan de spitshelft bleekgeel, zilverachtig en

uiterst digt is; aan de buitenzijde twee of drie zeer lange

borstels, die eenigszins plat naar beneden zijn gebogen; het

eerste tarsenlid heeft van onderen aan den wortel een bosje

zilverwitte haren en ook de verdere vlakte heeft een zilverach-

tigen weerschijn. Kolfjes beenwit. Vleugels bijna glasachtig,

met twee scherp geteekende dwarsbanden en de spits bruin;

de eerste band loopt van den voorrand aan de uitmonding der

hulpader over het uiteinde der wortelcellen , en wordt buiten-

waarts begrensd door de middendwarsader; de tweede band

loopt van den voorrand over het uiteinde der discoidaal-cel en

der vierde achtercel, en is aan den achterrand met de bruine

vleugelspits verbonden; langs den voorrand loopt een bruine

zoom, die de beide banden en de vleugelspits verbindt.

Een ? van Waigeoe (Bernstein).

C. Asilinae.

Gelijk reeds gezegd is, komen de Asilinen, —de derde en

laatste hoofdgroep der Asiliden ,
—met de Laphrinen daarin over-

een , dat de radiaal-ader der vleugels niet in den vleugelrand

uitmondt, maar aan haar uiteinde zich met de subcostaal-ader

vereenigt, waardoor de subcostaal cel gesloten en gesteeld is.

Zij onderscheiden zich echter van de Laphri:]en door de sprie-

ten, welker derde lid gewoonlijk spits toeloopt en steeds met

een vrij langen eindl)orstel voorzien is.

Zooveel ik heb kunnen nagaan, zijn op dit oogenblik 94

soorten van Asilinen beschreven als herkomstig van den Oost-

Indischen archipel, waarvan ééne soort [Asüus apicatu Walk.)

eene Laphrine is en voorts nog 10 soorten ais synoniemen zijn

te beschouwen , zoodal er 85 soorten overblijven. Fabricius
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beschreef in zijn Systema entomologiae Asüus maculatus en

fasciatus (beiden tot het tegenwoordige geslacht Promachus be-

hoorende); in zijne Entomologia systematica As. {Allocotasia)

auratus ; in zijn Systema Anlliatorum As. hircus en Dosypogon

{Ommatius) flavescens. Wiedemann heeft in het Zool. Magazin,

in zijne Diptera exotica en in zijne Aussereurop. Zweiflügler

beschreven: Asüus Javcmas^ xanlhopus., agnitus., pusio^ griseus,

longistgliis .,
agilis en per plexus (welke laatste wel dezelfde zal

zijn als As.Javanus)., alsmede Ommatius f ulvidus en conopsoides.

Door Guérin wordt in de Voyage de la Coquille As. GarnoUi

vermeld, die echter dezelfde is als de zooeven genoemde Om-

matius fulvidus Wied. Macquart beschrijft in de Suites à Buffon

en in zijne Diptères exotiques: As. nigritarsis., maculosus ., rufl-

barbis., albibarbis., clavipes en appendiculatus; Trupanea bifa-

sciata., rubritarsata (= Promachus javanus Wied.), fusca^ vari-

pes ' manillensis , exlernotestacen , rufibarhis , Westermanni en

rufimystacea; Erax integer; Ommatius ruflpcs en dispar. Walker

vermeldt in de Lijst van het Brilsch museum, in de Diptera

Saundersiana, in de Transactions of the entom. Society en in de

Proceedings of the Linnean Society de volgende soorten : Asilus

Amorges
.J

apicatus (cene Laphrine), atratulus.^ mendax., fìagratis.,

contortus .,
superveniens ., determinatus

.,
introducens., areolaris.,

tenuicornis ., laevis .,
areolutus., involutus

., complens ,
biligatus

.,

normalis., condecorus., Barium en hircus; Trupanea innotabilis
.,

confinis ^ inserens., conlradicens
.,

strenua
.^

calorifica., complens
.,

Plutonica^ inter ponens ., addens., Gilolona en concolor; Omma-

tius Pennus ., Coryphe ., Androcles (deze drie = Omm. fulvidus

Wied.), noctifer (= Omm. minor Dol.), Lucifer., retracens .,
sci-

tulus .,
strictus .,

nanus., discalis
., invehens ., bactioides ., inextri-

catus en plalymelas (de laatste \>elligt = Emphgsomera cono-

psoides Wied.). Doleschall leverde in het Natuurkundig lijdschrift

voor Nederlandsch Indie beschrijvingen van Asilus melanurus

' Trupanea varipes werd door Macquart oorspronkelijk beschreven naar vrouwe-

lijke exemplaren van Bengalen; later (Dipt. exot. supple'm. 1. 79. 41) beschrijft hij

ook het <J van Manilla.
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(= Promachus fasciatus Fabr.^ , lufro , barbatus ; Ommutius

minor ^ minimus^ spathulalas (die wel = Conopsoides Wied. zal

zijn). Jaeiinicke beschrijft in zijne Neue exotische Dipteren een

Asilus Sundaicus en eindelijk Scbiner in de Diptera der Novara-

reis: Promachus Nicobarensis en f or dpa tus ^ Philodicus longipes
,

Itamus dipygus^ Tolmerus Nicobarensis^ Ommatius Frauen feldi

en Emphysomera nigra.

De geslachten der Asilinen laten zich in de eerste plaats ver-

deden in die, waarbij de sprietborstel naakt, en in die, waarbij

hij gevederd of liever van onderen met fijne haren gekamd is.

Van de geslachten met naakten sprietborstel behooren tot de

fauna van den Oost-Indischen archipel : Promachus Löw ,
Phi~

lodicus Löw, Erax Scop. Macq. (met eene enkele soort van

Manilla), Eccoptopus Löw, Pamponerus ï.öw, Philonicus Löw,

Mochtherus Löw, Antipalus Löw, Tolmerus Löw (ééne soort,

door Schiner onder de vliegen van de Novara-reis beschreven

en niet geheel zonder twijfel tot dit geslacht gerekend) en

Itamus Löw. De Asilinen met gevederden sprietborstel werden

sints lang in het door Illiger gevormde geslacht Ommatius

vereenigd ; eerst zeer onlangs heeft Schiner daarvan eenige

soorten onder de generieke namen van Etnphysomera en Allo-

cotasia afgescheiden.

Het zal niet overbodig zijn hier een kort overzigt te geven

van de hoofdkenmerken der bovengenoemde Asilinen-geslachten.

a. Sprietborstel naakt b.

Sprietborstel van onderen gevederd. . . /.

b. De bovenarm der cubitaal-vork door eene

terugloopende ader met de radiaal ader

vereenigd (drie cubitaal-cellen aanwezig)

(PL M, fig. 7) e.

De bovenarm der cubitaal-vork niet door

eene terugloopende ader met de radiaal-

ader vereenigd (de cubitaal-vork alzoo

geheel vrij en slechts twee cubitaal-

cellen aanwezig). (PI. 1 1 , fig. 17) . . . d.
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c. De vorkcel aan de vleugelspits (de bui-

tenwaarlsche der beide onderste cubi-

taal-cellen) slechts half zoo lang als de

boven haar liggende bovenste cubitaal-

cel ; deze laatste in 't midden zeer breed.

(PI. \ 1 , üg. 7) I Promachus Löw.

De vorkcel aan de vleugelspits (de buiten-

vvaartsche der beide onderste cubitaal-

cellen) ongeveer twee derden of drie

vierden ter lengte van de boven haar

liggende bovenste cubitaal-cel; deze laatste

overal gelijkmatig breed. (PI. 11 , fig. 15.) II. Phüodicus Löw.

d. De bovenarm der cubitaal-vork aan zijnen

wortel met een teiugloopend aanhangend

adertje of voor 't minst met eene hoekige

ombuiging Erax Scop.
'

De bovenarm der cubitaal-vork zonder

eenig spoor van een aanhangend adertje

en zonder hoekige ombuiging e.

e. Eijerbuis ? rondachtig, kegelvormig of

eenigszins platgedrukt , nimmer van ter

zijde zamengedrukt , meestal vrij kort. . . f.

Eijerbuis î van ter zijde zamengedrukt,

dikwijls zeer lang uitgerekt i.

f. Pooten en vooral de tarsen verlengd ; het

eerste lid der tarsen langer dan de drie

volgende leden te zamen III. Eccoptopus Löw.

Pooten en tarsen niet bijzonder verlengd
;

het eerste lid der tarsen naauwelijks een

weinig langer dan de beide volgende leden

te zamen y.

' Van dit geslacht, dat inzonderheid vele Amerikaansche soorten bevat, wordt in

het vervolg van dit ojistel niet meer gesproken; het is alleen hier vermeld, omdat

Macquart £raz- mieter van Manilla heeft beschreven.
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(J.
Achterlijf vóór de insnijdingen zonder

borstels , maar met lange uitstaande

i)eharing IV, Pamponems Löw.

Achterlijf vóór de insnijdingen met

borstels; de beharing overigens kort

en platliggend h.

h. Eijerbuis î aan 't eind met een doorn-

krans V. Phüonicm Löw.

Eijerbuis ? zonder doornkrans .... VI. Antipalus Löw.

i. Gezigtsbult zeer onbeduidend ; kne-

velbaard schraal j.

Gezigtsbult duidelijk; knevelbaard digt-

harig k,

j. Vierde achtercel van boven buikig uit-

gebogen en in de discoidaal-cel grij-

pende; deze laatste daardoor in 't mid-

den merkelijk vernaauwd; voorrand

der vleugels in het $ meestal sterk uit-

gebogen VII. Synolcus Löw.

Vierde achtercel van boven door eene

regte of bijna regte ader begrensd;

de discoidaal-cel alzoo in 't midden

niet vernaauwd; voorrand der vleugels

regt Vili. Mochtherus Löw.

Ie. Genitaliën van 't <? kolfaclitig verdikt;

eijerbuis van 't ? gedeeltelijk ook door

de beide laatste lijfsringen gevormd . IX. Itamus Löw.

Genitaliën van 't<?, van boven gezien,

spits toeloopend; eijerbuis van 't j niet

gedeeltelijk door de beide laatste lijfs-

ringen gevormd Tolmerus Löw. '

> Hier alleeu vermeld, omdat Schiuer daai'onder Asilus agilis Wied. van Java

benevens nog eene soort van Nicobar, T. Nicobarensis , rangschikt.
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l. Derde sprietenlid verlengd, merkelijk

langer dan de beide eerste leden

te zanien X, Allocotasia Schiner.

Derde sprietenlid niet verlengd
,

hoogstens zoo lang als de beide

eerste leden te zamen , doch meestal

korter m.

m. Achterdijen knodsvormig verdikt
;

achterlijf aan het uiteinde verbreed

en afgerond XI. Emphysomera Schiner.

Achterdijen slechts matig dik , nim-

mer knodsvormig verdikt; achter-

lijf over de geheele lengte gelijk

in breedte of naar achteren smaller

wordende XII. Ommatius 111.

I. Promachus Löw.

Dit geslacht, een gedeelte uitmakende van het geslacht Tru-

panea Macq. , behoort tot diegenen, welke zich door drie cubi-

taai-cellen onderscheiden; de bovenste dier cubitaal-cellen is de

breedste, doch wordt aan hare uitmonding aan "t eind van den

voorrand eenigszins vernaauwd ; van de beide onderste cubitaal-

cellen is de binnenwaartsche veel langer , soms wel dubbel zoo

lang als de buiten waartsche, hetgeen veroorzaakt wordt door-

dien de basis van den bovenarm der cubitaal-vork (welke basis

hier schijnbaar een dwarsadertje vormt) geplaatst is boven of

zelfs voorbij het eind der discoidaal cel, ongeveer op de halve

lengte van de bovenste cubitaal-cel. Een gelijk aderbeloop heeft

ook het grootendeels Amerikaansche geslacht Mallophora^ doch

àe Promacims-soovleu laten zich reeds aan den habitus herken-

nen; het achterlijf is namelijk niet, zoo als bij Mallophora^

kort en dik, met lange, ver voorbij den anus reikende vleugels,

maar het i& gestrekt, meestal langwerpig kegelvoimig, en de

vleugels bereiken den anus niet of reiken er in den $ slechts even
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voorbij. De sprieten staan aan den wortel van elkander verwij-

derd ; hel derde lid is meestal vrij kort of slechts matig lang-

werpig; de uitwendige mannelijke genitaliën zijn sterk ontwikkeld
;

de pooten zijn stevig, maar niet zoo plomp en ook, even als het

geheele lijf, niet zoo sterk behaard als in Mallophorcr^ het

eerste tarsenlid is ruim of bijna dubbel zoo lang als het vol-

gende, aan de achterpooten niet verdikt; eindelijk zijn de voet •

klaauwen lang, naar het eind verdund en meestal vrij scherp gepunt.

In het Leidsche Museum bevinden zich acht soorten van dit

geslacht uit den Oost- Indischen archipel, en daaronder Asüus

maculatus Fabr. en Trupanea bi fasciata Macq. ; de zes overigen

komen mij voor onbeschreven te zijn. Zij onderscheiden zich

als volgt:

«. Pooten geheel zwart of pekbruin , soms

aan den wortel der scheenen een weinig

roodbruin h.

Pooten geheel of althans de voorste schee-

nen geel of geelrood d.

b. Achterlijf aan de eerste ringen met gele

beharing 1. melampygus n. s.

Achterlijf aan den wortel met een paar

witte haarbanden c.

c. Aan 't eind der vleugels een enkele grauwe

veeg ; thorax van boven eenkleurig zwart 9. bifasciatus Macq.

Aan 't eind der vleugels twee grauwe

vegen; thorax van boven niet langsbanden

geteekend 5. xanthosloma n. s.

d. Pooten eenkleurig roodgeel; de tarsen

alleen verdonkerd, doch aan den wortel

nog de roodgele kleur behoudende; sprie-

ten, althans aan den wortel roodachtig;

palpen met gele beharing; achterlijf geel-

achtig grijs, met eene vierkante zwarte

vlek op lederen ring 4. maculatus Fabr.
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Pooten geel of bruinrood, met zwarte

teekening of zwarte dijen en tarsen,

soms alleen de voorste scheenen bruin-

rood ; sprieten geheel zwart
;

palpen meest

met zwarte beharing ; achterlijf niet

geelachtig grijs met vierkante zwarte vlek

op eiken ring e.

e. Achterlijf met levendig okergele bestui-

ving en beharing 5. leucopareus n. s.

Achterlijf zwart of zwartbruin met grauwe

of geel behaarde insnijdingen
f.

f. Thorax van boven bijna eenkleurig zwart-

bruin ; dijen van boven zwart , van

onderen roodgeel 6. albicaudu n. s.

Thorax van boven met duidelijke don-

kere teekening; dijen geheel zwart of

ten hoogsten de middendijen aan den

wortel een weinig roodachtig ..,...</.

(j. Knevelbaard van onderen met eenige

bleekgele haren ; de basis der cubitaal-

vork of, als men wil, het dwarsadertje

dat de beide onderste cubitaal-cellen

afsclieidt , merkelijk voorbij het eind der

discoidaal-cel ; wortel der bovenste cu-

bilaal cel voorbij de middendwarsader . 7. inomafus n. s.

Knevelbaard geheel zwai't ; basis der

cubitaal-vork (het dwarsadertje dat de

beide onderste cubitaal-cellen afscheidt)

naauwelijks even voorbij het eind der

discoidaal-cel ; wortel der bovenste onder-

randcel juist boven de middendwars-

ader 8. felimis n. s.
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1. Promachus melampygus n. s.

Thor ace fus CO; abdomine nigro^ segmenlis basalibus ochraceo-

segmentis sequentibus nigi-o-pilosis; ano nigro nitido; pedibus

piceis; alis testaceis ^ in areola cubitali summa vitla subfusca.

$ 9| lin.

Aangezigt vrij breed, aan de onderste helft vooruitstekend en

gewelfd, zvvartachtig met okergele bestuiving; knevelbaard oker -

geel, van boven met zwarte haren tot aan den wortel der

sprieten ; beharing van het achterhoofd , alsmede de kin- en bak-

kenbaard bleek okergeel; achter den bovensten oogrand eene rij

zwarte borstels; zuiger glanzig zwart; palpen zwart met digte

en lange okergele beharing. (Sprieten afgebroken). Thorax en

schildje zwartbruin ; de schouders en de borstzijden geelachtig

aschgrauw; schildje met gele beharing en zwarte borstels; de

uitstaande haren vóór de kolfjes helder okergeel. Achterlijf

naar achteren versmald, zwart; de drie eerste ringen in de

zijden met digte en lange okergele beharing; de volgende rin-

gen van boven met korte zwarte, van onderen met iets langere

geelachtige beharing; de laatste ring cylindrisch en even als de

korte eijerbuis glanzig zwart, met geelachtige beharing. Pooten

zwart of liever pekkleurig, de scheenen tot het roodbruine nei-

gende; de heupen met lange geelachtige beharing; ook onder

aan de achterdijen eenige gele haren ; overigens de pooten met

zwarte beharing en zwarte borstels ; de voorlarsen verbreed met

ruwe zwarte borstels. Kolfjes vuil roodgeel. Vleugels zoo lang

als het achterlijf, met bruingele tint en bruine, aan den worlel

roodgele aderen; in de bovenste cubitaal-cel eene smalle douker-

grauwe veeg; de wortel der bovenste cubitaal-cel ligt nog iets

vóór de middendwarsader.

Een ? van Java (Kuhl), in 't Museum onder het etiquet :

Asilus melampygus Hagenb.

2. Promachus hifasciatus Macq.

iSiger ; abdomine fasciis duabus basalibus albo-pilosis ;
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palpis îiigro-puosis; (dis dilute brimneis^ in areolae cubitalis

apice viltà fusco-cinerea . ^ 9^ —11 lin.

Syn. Macq. Dipt. ex. I. 2. 98. 14. Trupanea bifasciata.

Walk. List. VII. 601. 55. id.

?Walk. Proceed, of Linn. Soc. III. 106. 48 en V. 264. 6.

Trupanea strenua.

Kop zwart; aangezigt smal; gezigtsbult duidelijk verheven,

ruim de onderste hell't van liet gezigt innemende ; de knevel-

baard heldergeel, van boven met verscheidene zwarte haren

gemengd; de plek onder de sprieten met vrij lange, zwarte

beharing ; de beharing van het achterhoofd zwart , naar het

middenpunt en naar onderen in het gele overgaande; kin- en

bakkenbaard geel. Sprieten (PI. 11, fig. 8) en monddeelen

zwart; de palpen met zwarte beharing; het derde sprielenlid

toegespitst eivormig, korter dan het eerste. Thorax stevig, dof-

zwart , zonder eenige teekening , in de borstzijden grijsachtig

bestoven; de uiterste schouderrand roodgeel; op den rug van

den thorax eene fijne zwarte beharing, die op de achterste

helft langer wordt en waarbij zich aan wederzijde enkele ste-

viger borstels voegen ; op den achterrand van het schildje eene

lange zwarte borstelige beharing; de uitstaande beharing onder

den vleugelwortel geelachtig, doch met eenige zwarte haren

gemengd. Achterlijf langwerpig, zwart, zonder glans; aan den

voorrand der beide eerste ringen eene digle en lange witte be-

haring; de mannelijke genitaliën glanzig zwart, eenigszins kolfaciitig

verdikt, zwart behaard; de tangarmen dik, buitenwaarts uitge-

bogen, van boven een weinig ingediukt; tusschen door steekt

van boven een tepelvormig orgaan uit, met roodgele beharing.

Poolen geheel zwart ; aan de voorzijde der voorste heupen eene

gele beharing; overigens de pooten met fijne zwarte beharing en

eenige zwakke doornachtige borstels van dezelfde kleur; aan

de binnenzijde der achterscheenen een roestkleurige haarglans.

Kolfjes klein, lichtbruin. Vleugels (PI. 11, fig. 7) even voorbij

het eind des achterlijfs reikende, met geelbruine lint; de tweede

helft van den voorrand donkerder bruin gezoomd; in de boven-
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ste cubitaal-cel eene donker aschgrauwe, scherp afgescheiden

veeg, die nergens de aderen raakt; de wortel der bovenste

cubitaal-cel ligt nog iets vóór de middendwarsader.

Gorontalo op Celebes (Rosenberg^

Bovenstaande beschrijving is gemaakt naar vier mannelijke exem-

plaren in het Museum aanwezig. Macquart beschrijft alleen het Î,

maar zijne beschrijving past genoeg , om de mannelijke voorwerpen
,

die ik voor mij heb, voor dezelfde soort te houden. Het zou

mij niet verwonderen , wanneer Trupanea strenua , waarvan

Walker beide sexen beschrijft , ook tot deze soort gerekend moet

worden ; er zijn althans geene in 't oog vallende verschillen aan

te wijzen.

3. Promachus xanthostoma n. s.

Niijricnns ; nbdomiiie fasciis duabus basalibus albo-pilosis
;

epistomate flavo; pnlpis flavo-püosis ; alis dilate brunneis
^

vittulis duabus subapicalibus fusco-cinereis. S 9 lin.

Zeer verwant aan de voorgaande , zoodat het genoeg zal zijn

de verschillen op te geven. Het aangezigt is digt met okergele

bestuiving bezet, vrij breed en naar onderen gewelfd, zoodat

de gezigtsbult weinig in het oog valt; onder de sprieten zijn

geene haren ; de knevelbaard is okergeel , van boven met eenige

weinige ruwe zwarte borstels; de beharing van het achterhoofd,

de kin- en bakkenbaard, alsmede de beharing der palpen is

bleek okergeel; van boven aan het achterhoofd is eene rij van

stevige zwarte borstels. De thorax is niet eenkleurig, maar

heeft van boven eene vrij duidelijke teekening, bestaande uit

een paar zwarte langsstrepen in 't midden en ter wederzijde een

breede, afgebroken donkerbruine band; het schildje en de borst-

zijden aschgrauw ; het achterlijf als in bifasciatm ; de genita-

liën iets minder kolfachtig verdikt. De heupen zijn aschgrauw;

de voorste aan de voorzijde met digle en lange gele beharing
;

ook de beharing op de dijen en scheenen is grootendeels geel,

slechts hier en daar met zwarte haren vermengd ; de borstels

allen zwart. In de vleugels (PI. H, fig. 9) is, behalve de

15
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aschgrauwe veeg in de bovenste cubitaal-oel ,
hier nog eene

smaiie veeg van dezelfde kleur er boven lusschcn de subcoslaal-

adcr en de radiaal-ader.

Een (? van Salavvalti (Bernslein).

4. Promachus maculatus Fabr.

Abdumine flai^o- cinereo^ maculis dorsalibus quadratis niyris;

'pedibus rubidis ; ano $ superne albo-piloso. ^ $ 12—12| lin.

Syn. Fabr. Syst. ent. 791. 17. 21. Asilus maciUalus.

Id. Spec. ins. 11. 464. 21. v v

Id. Ent Syst. IV. 585. 55. // -t'

Wied Zool. Mag. 1. 2. 28. >/

Id. IMpt. exot. I. 202. 56. » '/

Id. Auss. Zvveifl. I. 485. 89. //

Meig. Syst. Beschr. II. 507. \. v »

Fabr. Syst. Anll. 169 24. Daxypogon maculatus.

IVlarq. Dipt. exot. 1.2.99. 17. Trupanea maculata.

Walk. List VII. 585. 2. // *

Low, Linn. Ent. III. 406. Promachus maculatus.

Van deze bekende soort, die door Fabricius en Meigen, zeer

waarschijnlijk ten onregte, werd beschouwd als ook tot de

Europesche fauna behoorende, bezit ik een vijftal exemplaren,

vermoedelijk van Java afkomstig. In het Leidsche Museum zijn

verscheidene exemplaren, waaronder met hel etiquet Java. De

soort is langer en smaller dan de beide vorigen en bij beide

sexen bereiken de vleugels niet het einde des achlerlijfs. Bij

mijne exemplaren is de grondkleur van het achterlijf niet eigen-

lijk grijs, zoo als Wiedemann zegt, veel minder roeslkleurig,

gelijk Meigen en Walker vermelden, maar eer geelgrauw of

zandkleurig; de mannelijke geslachlsdeelen zijn glanzig zwart,

matig groot; de tangarmen vrij dik; van onderen steekt een

kort Icpelvormig orgaan uil ; de anus heeft van boven eene

digte en lange, zeer in 't oog vallende, wilachtige beharing; de

overige beharing aldaar zwart ; de eijerbuis van hel ? is klein , kegel-
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vormig, glanzig zwart, met eenige neiging lot het blaauwe. De

sprieten zijn roodachtig, allhans de i)eide eerste geledingen ; het

derde hd is naauwelijks zoo lang als het eerste; de knevelbaard,

de kin- en bakkenbaard , alsnnede de beharing der palpen zijn

geel. De poolen zijn vrij helder roodgeel, de tarsen donkerder

doch aan den wortel roodgeel; de heupen geelachtig grauw,

even als de borstzijden en met digle geelachtige beharing bezet;

de poolen hebben overigens eene bleekgele beharing en zwarte

doornige boislels. De vleugels hebben eene geelgrauwe tint en

fijne bruingele aderen; de donkere veeg in de bovenste cubitaal-

cel is slechts zeer flaauw aangeduid.

5. Promachus leucoparem n. s,

Thorace fus co ; abdomine ochraceo-tomentoso ;
pedibus rufis ^

fetnoribiis viltà., genubus tarsisque nigris : alis iestaceis ^ in

areola cubifali smmna inlta cinerea obsoleta S W lin.

Kop zwart, okergeel bestoven; aangezigt matig breed, aan de

onderste helft vooruitstekend en sterk gewelfd; knevelbaard uit

gele en zwarte haren bestaande; rondom den sprietwortel en

achter den bovensten oogrand zwarle borstels; kin- en bakken-

baard bleekgeel , bijna witachtig ; zuiger glanzig zwart met

roestkleurige haartjes; palpen zwart, in de zijden met gele, aan

de spits met ruwe zwarte borstels; de beide eerste sprielleden

zwart met zwarte borstels
;

(het derde lid afgebroken). Thorax

zwartbruin, van boven zonder teekening (misschien wat afge-

wischl); borstzijden geelachtig aschgrauw , deels met gele, deels

met zwarte beharing; ook de uitstaande haren vóór de kolfjes

geel en zwart gemengd; schildje met gele beharing en zwarte

borstels. Achterlijf naar achteren versmald, met digle levendig

okergele besluiving en even zoo gekleurde beharing, die aan de

zijden der eerste ringen langer is en waartusschen ter weder-

zijde van den eersten ring een paar zwarte borstels uitsteken
;

genitaliën (PI. 11, fig. 10 en H) niet breeder dan de laatste

ring, die van onderen met lange zwarte haren is bezet; de
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taiigarmen langwerpig, glanzig zwarl , en daarlusschen van

boven een schuin uiL^lekend, lang tepelvoimig, vleeschkleurig

orgaan niel een paar draadvorniige, bleekroode spitsen. Poolen

helder bruiniood 5 de lieupcii geelachtig aschgrauw , met gele

beharing, die aan de voorzijde der voorheupen langer en digler

is; aan de voorzijde der dijen eene breede zwarte veeg; ook de

knieën zijn zwart, alsmede de tarsen met uitzondering van het

eerste of de beide eerste leden ; dijen en scheenen niet gele of

roodgele beharing; achter legen de voorscheenen eenige rood-

gele borstels ; overigens aan de poolen zwaite doornachlige

borstels ; de voethaken zwarl met kastanjebruine basis ; de voet-

ballen roodgeel. Kolfjes roodgeel met iets donkerder knop.

Vleugels zoo lang als het achterlijf, met bruingele tint en

bruine aderen ; de grauwe veeg in de bovenste cubitaal-cel

slechts llaauw en, tegen een donkeren grond gezien, lichter dan

de overige vleugelvlakle; de woitel der bovenste cubitaal-cel

bevindt zich iets voorbij de middendwarsader.

Een cT van Java (Kulil) , in 'l Museum met hel eliquet :

Asilus leu co pareus Hagenb.

6. Promachus albicauda n. s.

Nigricans; ano maris superne albido-piloso; pedibas rufts

^

femoribus supra ^ ttbiis anlerioribus in tus , tarsisque omnibus

niyris ; alis dilute brunneis ^ costae dimidio apicali vittaque

in areola cubitali summa fusco cinereis. $ $ 8 —9| iin.

Aangezigt matig breed, grauwgeel, aan de onderste helft

naauvvelijks iets verheven; knevelbaard geel, van boven met

enkele zwarte borstels; zuiger glanzig zwarl; palpen zwart, in

den <? met zwarte, in % met zwart en geel gemengde beharing;

kin en bakkenbaard geel; voorhoofd zwartachtig; achterhoofd

aschgrauw , van boven met eenen krans van stijve zwarte

borstels. Sprieten '^Pl. 11, fig. 12) zwart, slank; het derde lid

ruinj zoo lang als het eerste. Thorax van boven eenkleurig

dof zwartbruin ; aan de kanten , even als de borstzijden en de
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achlerrug aschgrauw; ook het schildje met eenige aschgrauwe

bestuiving; beharing van den thorax zwart, vrij digt maar

kort, op het achterste gedeelte en aan den achterrand van het

schildje langere haren; boven den vleugelworlel enkele stevige

zwarte borstels; de uitstaande haren onder den vleugelworlel

geelachtig. Achterlijf cylindrisch, slank, zwartbruin; de insnij-

dingen aschgrauw of ook wel geelachtig, aan de eerste ringen

breeder en vooral in de zijden verbreed en aldaar met uitstaande

gele beharing; mannelijke genitaliën (PI. 11, fig. 13 en 14) kolf-

achtig verdikt, van boven niet witte of bleekgele, zijdeachtige beha-

ring digt bedekt, waartusschen een tepelvormig orgaan uitsteekt;

de tangarmen glanzig zwart, groot, naar buiten haakvormig om-

gebogen, met fijne zwarte haren; eijerbuis van het ? glanzig zwart,

kort, kegelvormig. Poolen roodgeel; de heupen aschgrauw; al

de dijen van boven en de voorste schoenen aan de binnenzijde

zwart; ook de spits der achterscheenen en al de tarsen zwart;

de tarsen zijn, vooral in het ?, breed; beharing en borstels der

poolen zwart en over 't algemeen vrij zwak; aan de achterdijen

en achterscheenen, alsmede aan de tarsen de borstels steviger;

de voetballen bruingeel en de haken zwart. Kolfjes vuilgeel.

Vleugels in den ^ merkelijk korter dan het achterlijf; bij het %

bereiken zij juist het einde er van; in kleur en aderbeloop komen

zij met die van bifasciatus overeen ; behalve de donkergrauwe

veeg in de bovenste cubitaal-cel is nog eene smalle veeg tus-

schen de subcostaal-ader en de radiaal-ader, welke veeg echter

van boven min of meer met den grauwen zoom van den voor-

rand verbonden is.

Soemalatta op Celebes, in October (Rosenberg),

Deze soort zou welligt dezelfde kunnen zijn als Trupanea

varipes Macq. , Dipt. exot. \. 2. 97. 10 (het $ van Bengale) en

Supplém. I. 79. 41 (hel <? van Manilla). De zeer korte beschrij-

vingen, door Macquart aldaar gegeven, doen echter twijfelen,

of soms niet eene andere, doch alsdan zeer verwante soort kan

bedoeld zijn. Ook wordt de lengte van het <? op 12 lin. aange-

geven , dus merkelijk grooter dan de voorwerpen van Celebes op

het Lei<lsch Museum.
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7. Promachus inornatus n. s.

Nigricans^ imjstace nigro ^ subim cum puis pallidis ; tho-

race cinereo^ fusco-vitlato ;
pedibus iiigris^ tibiis rufls; alis

dilute brunneis ^ cosine dimidio apicali viltaque in areola cu-

bitali summa fusco-cinereis. S Î i>|~-9| H".

Deze soort slaat in naaiiwe verwantschap met de vorige , doch

is niettemin duidelijk onderscheiden. In grootte en haliitus be-

staat de grootste overeenkomst. De mannehjke genitaliën flaauw

kolfachlig verdikt, glanzig zwart, met zwarte haren; de matig

groote tangarmen alleen naar onderen omgebogen ; bij het î is

de eijerbuis veel langer en smaller. Het verschil beslaat overigens

in het volgende: de knevelbaard is zwart en heeft slechts van onderen

enkele bleekgele haren er tusschen; de thorax is boven niet een-

kleurig, maar heeft op den licht aschgrauwen grond eene vrij

scherp afgescheiden leekening, beslaande uit een bruinen, zwart

gezoomden langsband en aan wederzijde eene zwarlbruine dub-

belvlek; de beharing achter op den thorax is langer en digler;

de dijen zijn geheel zwart en de scheenen roodgeel met zwarte

spits, welke laatste echlei' door eene digte zijdeachtige roodgele

beharing weder grootendeels bedekt is; de achterscheenen soms

zeer verdonkerd; tussciien de geelachtige uitstaande haren onder

den vleugelwortel bevinden zich van boven eenige zwarte haren;

de randcellen der vleugels hebben duidelijke dwarsgroefjes.

Een (? van Borneo (Macklot); een ander $ en twee $ van

Zuid-Halmaheira (Bernstein).

8. Promachus felinus n. s.

Nigricans; mystace toto nigro ; thorace cinereo^ fusco-vit-

tato ; pedibus nigris, libiis anterioribus rufis ; alis dilute

brunneis ^ costae dimidio apicali vitlisque duubus sub-apicaii-

bus fusco-cinereis. î 11| lin.

Ook deze soort , waarvan het Museum slechts een enkel î be-

zit, is naauw verwant aan de beide vorigen {albicauda en inor-

natus). Zij is iets grooler en vooral de eijerbuis nog meer ge-
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rekt dan bij albicauda; voorls onderscheidl zij zich van beiden

door den geheel zwarten en daarbij ruwen knevelbaard en door

donkerder kleur der poolen: de achlerpoolen namelijk zijn ge-

heel zwart en alleen de voorste scheenen bruinrood en dan nog

wel met zwarten wortel en spits; aan de achterscheenen is

naauwelijks eenig spoor van de roode kleur overgebleven. Ook

het aderbeloop levert eenig verschil op : het dwarsadertje, dat

de beide onderste cubitaal-cellen afscheidt , of met andere

woorden de wortel der cubilaal-vork, staat minder ver voorbij

het eind der discoidaal-cel, daarentegen bevindt zich de wortel

der bovenste cubitaal-cel een weinig voorbij de middendwarsader,

terwijl deze cel bij albicauda en inornaius eer nog iets vóór de

middendwarsader begint. Behalve de gewone grauwe veeg aan

't eind der bovenste cubitaal-cel is er nog aan 't eind der sub-

costaal-cel een kleine dergelijke veeg; ook deze laatste staat ge-

heel op zich zelve en raakt nergens de aderen, terwijl zij bij

de genoemde sourten mei den grauwen voorrandszoom en de

subcostaal ader verbonden is

Een Î van Borneo (Macklot).

Trupanea addens Walk. schijnt volgens de beschrijving in de

Proceedings of the Linnean Society^ V. 280. 58, wel eenige

overeenkomst met bovenstaande soort te hebben, onder anderen

ook in den geheel zwarten knevelbaard, de gerekte eijerbuis en

de teekening der vleugels; doch behalve door veel minder grootte

(slechts 7 lin.) is zij onderscheiden door een eenigszins goudgeel

aangezigt en door aschgrauwe , niet gele beharing van het

achterlijf.

II. Philoüicus Löw.

Dit geslacht komt, wat het aderbeloop betreft, in hoofdzaak

met het vorige overeen, wijl hier ook drie cubitaal-cellen aan-

wezig zijn en de basis van den bovenarm der cubitaal-vork het

aanzien van een dwarsadertje heeft. Terwijl echter bij PromacAw*

die basis , of zoo men wil dit dwarsadertje boven of nog iets

voorbij het uiteinde der discoidaal-cel is geplaatst, is het hier

meer wortelwaarts teruggetrokken en vóór het einde der ge-
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noemde cel geplaatst. Het gevolg hiervan is, dat de buiten-

waartsche der beide onderste cubitaal- cellen veel meer dan de

helft (twee derden tot drie vierden) bedraagt van de lengte der

bovenste cubitaal-cel. Bovendien loopt hier de bovenarm der

cubitaal-vork evenwijdig in dezelfde bogt als de radiaal-ader,

waardoor de bovenste cubitaal-cel te gelijk smaller wordt.

Onder de bewoners van den Oost-Indischen archipel is mij

slechts ééne soort van dit geslacht bekend geworden, namelijk

Philodicus javanus Wied.

Fuscus ; thorace ßavido fasco-vittato ; abdomine griseo-

limbato ; (dis flavidis , apice margineque postico subfuscis.

$ ? 10—H hn.

Syn. Wied. Zool. Mag. IIT. 4. 5. Asilus javanus.

ld. Dipt. exot. I 20S, 41. // ff

ld. Auss. Zwein. I. 494. 103. '/ *

Macq. Dipt. exot. I. 2. 98. 13. Trupanea javana.

Walk. List. VII. 609. S6. // //

Wied. Auss Zweifl. I. i95. 104. Asilus perplexus.

Macq. Dipt. exot. I. 2. 99. 16. Trupanea rubritarsata.

Aangezigt geelachtig besloven, naar onderen een weinig voor-

waarts tredende; knevelbaard bleekgeel, ter wederzijde aan den

mondrand met enkele zwarte borstels; voorhoofd geelachtig,

zwartborstelig; achterhoofd grijs, van boven met eenen krans

van zwarte borstels; kin- en bakkenbaard bleekgeel. Sprieten

ter lengte van den kop, zwart; de beide eerste leden met zwarte

borsteltjes; het derde lid bijna zoo lang als de beide eerste

leden te zamen, spits toeloopend; de eindborstel zoo lang als

het lid ; zuiger glanzig zwart
;

palpen zwart met geelachtige

borstels. Thorax met gelen grond en donkerbruine teekening,

die bijna de geheele bovenvlakte inneemt en waarvan een paar

langsstrepen in 't midden bijzonder uitkomen; borstzijden geel-

achtig aschgrauw , met donkerder vlekken; boven den vleugel-

wortel, aan den achterrand van den thorax en van het schildje
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eenige zwarte , in de borstzijden vóór de kolfjes eenige gele

borstels. Achterlijf slank , zwarlhruin ; de achterrand der ringen

met lichtgrijzen , in 't midden afgebroken zoom, die in sommige

rigtingen , vooral in de zijden , iets roodachtigs krijgt ; in de

zijden een lichtgrijze , loodachlig weerschijnende band ; ier

wederzijde aan iederen ring een paar gele borstels; buik bruin-

achlig met lichlroode insnijdingen; mannelijke geslachtsdeelen

niet breeder dan de laatste lijfsring; de langarmen zeer in de

lengte getrokken , zwart met eenigen glans en bleekgele beharing
;

eijerbuis van het 2 cylindrisch , spits toeloopend
,

glanzig zwart.

Pooten zwartbruin; de heupen aschgrauw; de buitenzijde der

voordijen en der voorste scheenen , de achterzijde der achter-

scheenen en veeltijds ook de tarsenleden , met uitzondering van de

spits, kastanjebruin of bruingeel; de ondervlakte van het eerste lid

der tarsen en van de spits der scheenen met digte goudgele

zijdeachtige beharing; de borstels der pooten stevig, meeren-

deels zwart, doch hier en daar ook enkele gele borstels. Kolfjes

geel. Vleugels (PI. 11, fig. 15) met geelachtige tint, aan de

spits en den achterrand bruingrauw ; de aderen zwartbruin.

In het Museum bevinden zich voorwerpen van Java (Macklot),

Timor (Wienecke) en Sumatra (Ludeking); ik zelf bezit eenige

exemplaren van Java, en daaronder een paar mannetjes, die veel

kleiner zijn (slechts 7i lijn , doch zich overigens door geen wezenlijke

kenmerken onderscheiden. Dit verschil in grootte bevestigt mijne

meening, dat Asiliis perplexus Wied. en Trupanea rubrUarsata

Macq. ook tot deze soort behooren , wijl ook daâr het onder-

scheid bijna alleen in de grootte schijnt te bestaan.

III. EccoPTOPus Löw.

In tegenstelling met de beide voorgaanden, bezit het boven-

genoemde geslacht, even als al de volgenden, in het aderbeloop

der vleugels den Europeschen vorm, d. i. er zijn slechts twee

cubitaal- cellen en de bovenarm der cubilaal-vork heeft aan hare

basis geen rudimentair terugloopend adertje, terwijl de beide

armen dier voik aan de uitmonding uit elkander , de eene op-
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waarls, de andere nederwaarts, loopen. Het onderscheidt zich

inzonderheid door lange pooten en een lang wortellid der tarsen;

de eijerbuis is kort, kegelvoiniij^', niet van 1er zijde zamengedrukt.

In het Leidsche Museum bevindt zich eene onbeschreven soort

van Celebes,

Eccopfopus impiger n. s.

Fusciis; abdominis incisuris flavidis; pedibus ferrmjinosis ^

geniculis posterioribus tarsorutnque articido ultimo nigris;

(dis brunnescentibus apice determinate fusco. S $ 8|— 1)| lin.

Kop zoo breed als de thorax; aangezigt licht okergeel, de

gezigtsbult tot twee derden van het gezigt reikende; knevelbaard

geel, van boven en aan den mondrand met zwarte haren;

schedel en achterhoofd donkergrauw met zwarte beharing ; ook

de kin- en bakkenbaard zwart; zuiger en palpen zwart, de

palpen met zwarte haren. Sprieten zwart ; de beide eerste leden

met vrij lange zwarte behaiing. 'Ihorax donker aschgrauw, van

boven door de onduidelijk begrensde teekening bijna geheel

zwartbruin; op den thorax eene zwarte, digle beharing, die

naar achteren langer wordt; de uitstaande haren vóór de kolfjes

zwart; schildje aschgrauw. Achterlijf cylindrisch, slank, zwart-

bruin ; de tweede en volgende ringen met smallcn geelachtigen

achlerzoom; de eerste ring heeft eene digte en lange, zwarte

borstelige beharing, die ook aan de volgende ringen, doch in

mindeie mate aanwezig is; onder aan den zesden ring in den S

wederzijds een paar stijve zwarte borstels en bovendien een paar

lange gebogen haren; de genitaliën (IM. 11, fig. 18) matig

groot , iets breeder dan de voorafgaande lijfsring , naar onderen

omgebogen, glanzig zwart en zwart behaard, binnenwaarls met

eenige zeer lange haien ; bij het $ is het achterlijf, behalve aan

den eersten ring, bijna kaal; de laatste ringen en de korte,

kegelvormige eijerbuis glanzig zwart. Pooten donker geelrood;

de heupen aschgrauw; hel tweede lieupenlid, de kniegewrichten

der achterste poolen en het laatste lid der tarsen zwart; de

lange beharing der voorheupen van boven zwail, van onderen
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witachtig; overigens de beharing der poolen lang en zwart; ook

alle borstels zwart, die van onderen aan de worlelhelft der

achterdijen bijzonder lang: de tarsen in 't oog vallend slank

(zie de achtertarsen PI. II, fig. 16). Kolfjes bruingeel. Vleugels

(PI. 11, fig. 17) met flaauvve bruinachtige tint, aan de spits

met intensief grauwbruinen zoom; de onderste arin der cubitaal-

vork in 't midden of even daarvoor sterk naar boven ingebogen

en daardoor de eerste achtercel aan haar uiteiride merkelijk

verbreed; in haar midden daarentegen is die cel naauw, wijl

de subcoidaal-ader aan 't einde der discoidaal-cel plotseling op-

waarts springt.

Een enkel paar, van Soemalatta op Gelebes (Rosenberg).

IV. Pamponerus Löw.

Dit geslacht, waaitoe in Europa de bekende Asiiiis germani-

cus Fabr. behoort, bevat donkergiauwe of zwattachtige, stevig

gebouwde soorten met het aderbeloop der vleugels als bij onze

inlandsche voorwerpen De gezigtsbult is groot en neemi omstreeks

twee derden van het aangezigt in; de knevelbaard reikt tot

digt onder de sprieten; de thorax is bezet met fijne beharing,

die naar achteren langer wordt en met eenige lange borstels

vermengd is; het achterlijf heeft eene digte beharing; vóór de

insnijdingen zijn geen eigenlijke borstels, doch de haren zijn

aldaar langer; de mannelijke genitaliën zijn matig groot, de tang-

armen met sterk uitgesneden binnenrand; de eijerbuis van 't ? is

stomp kegelvormig, kort, met duidelijk afgezonderde lamellen.

Slechts ééne soort uit den Oost-indischen archipel is mij be-

kend geworden.

Pamponerus nigrituUis n. s.

Niger; pleuris incisurisque griseis ; epistomale griseo oei

ochraceo ,• capite subtas albo-piloso ; alis dilute brunneis
,

apice margineque postico cinereo. S î 7^ —8 lin.

Aangezigt bleek geelachtig grijs tot helder okergeei; knevel-

baard van boven en aan de kanten zwart, van onderen met
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eenige bleekgele of witachlige haren; schedel en achterhoofd

grauw, het laatste met eenen krans van zwarte borstels; kin-

en bakkenbaard wit. Sprieten en monddeelen zwart; het derde

sprietenlid elliptisch, spits toeloopend, weinig langer dan het

tweede. Thorax van boven aschgrauw, met zwarte, niet scherp

begrensde teekening, van achteren met staalblaauwen gloed;

schildje en achterrug blaauwachtig grauw, borstzijden witachtig

grijs ; de beharing van den thorax zwart , van achteren en op

den achterrand van het schildje lang. Achterlijf vrij breed,

zwart of blaauwzwart, met lichtgrijze insnijdingen; beharing aan

de zijden der beide eerste ringen witachtig, aan de verdere

ringen en op den buik zwart; onder aan den voorlaalsten ring

vier stevige zwarte borstels; mannelijke genitaliën iets breeder dan

de voorafgaande ring, glanzig blaauwzwart; de tangarmen groot,

aan de binnenzijde diep ingesneden, van onderen met zwarte,

aan 't uiteinde met wilachtige beharing; in 't midden steekt een

zsvartbruin
,

geelachtig behaard tepeltje uit en daarachter nog

een roestkleurig orgaan met een gekromd diaadje; de vrouwelijke

eijerbuis is klein, glanzig zwart. Poolen zwart met eenigen glans;

de heupen lichtgrijs, witachtig beiiaard; overigens de beharing

en de borstels der pooten zwart; de borstels hier en daar vrij

lang; de voetballen donkerbruin. Kolfjes vuilgeel. Vleugels met

flaauwe bruinac'sUge tint, aan de spits en langs den achterrand

grauw ; de aderen zwart.

Halmaheira, Morotai en Batjan (Bernstein).

Zeer mogelijk zou deze soort Asilus atratulm kunnen zijn,

waarvan Walker het j beschrijft ; deze is echter slechts o lin.

lang en de tint der vleugels schijnt anders te zijn: Walker noemt

deze «^n/y, nearly limpid ut the basa and in the basal half of

the disk».

V. Philonicus Low.

Men verwarre dit geslacht niet met Philodicus van denzelfden

auteur, hiervoren reeds behandeld. Het bevatte tol dusverre

alleen de in gansch Europa gemeene Asilus albiceps Meig. en
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kenmerkt zich door (ie bijzondere kaalheid des lijfs, den slanken

vorm der poolen, de kleine gezigtsbult en den weinig uilgebreiden

knevelbaard; de mannelijke tangarmen zijn van matige grootte

en aan den achterrand diep uitgesneden ; de vrouwelijke eijerbuis is

kegelvormig en aan het einde met eenen krans van doornach-

tige borstels bezel.

Eene soort van Celebes wordt in 't Leidsch Museum door een

enkel vrouwelijke exemplaar vertegenwoordigd.

Philonicus lonqulus n. s.

Cinereus ; thorace fusco-vitlalo ^ abdomine fusco- fasciato ;

oviduclo nigro nitido; myslace ßavido ; anlennis nigris ; pe-

dibus piceis., tibiis badiis. ? 9 lin.

Aangezigt vuil okergeel ; de gezigtsbull de onderste helft in-

nemende; knevelbaard geelachtig; ter wederzijde met enkele

zwarte borstels en van boven met eenige fijne zwarte haren;

.schedel en achterhoofd aschgrauw met zwarte borstels en beha-

ring; kin- en bakkenbaard witachtig. Sprieten zwart ; het derde

lid langwerpig, spits toeloopend; zuiger en palpen zwart, de

laatsten met geelachtige beharing. Thorax aschgrauw, van boven

met donkerbruine, niet scherp begrensde teekening; de beharing

uiterst kort en even als de borstels op de achterste helft zwart.

Achterlijf slank, naar achteren versmallend, aschgrauw, van

boven op eiken ring met zwartbruinen voorzoom; de laatste

ringen geheel zwartbruin ; de eijerbuis dubbel zoo lang als de

voorafgaande ring, glanzig zwart, aan 't einde met een' dubbe-

len krans van zwarte stekels en korie witachtige beharing.

Pooten glanzig zwart of pekbruin ; de heupen aschgrauw; de

scheenen licnevens de worlelhelft van het eerste lid der tarsen

kastanjebruin , de voor- en achterscheenen met zwarte spits ; de

beharing der voorbeupen witachtig; aan den binnenkant der

scheenen en aan de onderzijde der tarsen eene digte, korte,

roestkleurige beharing; onder aan de worlelhelft der voordijen

een paar gele borstels; overigens aan de scheenen enkele ver-

spreide en aan de tarsen vele zwarte borstels. Kolfjes vuil
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roodgeel. Vleugels inel grauwachlige tint, aan de spits met

grauwen zoom, die streepvormig in de cellen dringt; de ruimte

tusschen de hulpader en de subcoslaal-ader bruinachtig ingevuld.

Een $ van Gorontalo op Gelebes (Rosenberg).

VI. Antipalüs Löw.

Behalve door den Europeschen vorm van het adcrbeloop (bij

ons is het geslacht door As. varipes Meig. vertegenwoordigd) is

dit geslacht gekenmerkt door eene groote gezigtsbult en een hoog

oploopenden knevelbaard, het achteilijf vóór de insnijdingen met

zwakke borstels en met eene overigens weinig in 't oog vallende

beharing ; de mannelijke genitaliën zijn klein of slechts matig

groot; de vrouwelijke eijerbuis is kort, zonder doornkrans aan

't eind ; de pooten en larsen zijn niet bijzonder verlengd.

Eene onbeschreven soort, die in den Oost-Indischen archipel

vrij gemeen schijnt te zijn, is tot dit geslacht te rekenen,

namelijk :

Antipalüs Wieneckii n. s.

Cinereus ; Ihorace fusco-vUtato ; ubdomine testaceo (<?) s.

fusco (î), incisuris ochraceis ;
pedibus ßdvis., femorihus ple-

rumque nigro-vitfatis ; alis fes/aceis , apice fusco. <? $

8|—101 l'n-

Aangezigt vrij breed, bleek okergeel; de gezigtsbult en de

geheel bleekgele knevelbaard ruim de onderste helft van het

gezigt innemende; achterhoofd grauw, van boven met eenige

zwarte borstels; de beharing van het achterhoofd overigens, even

als de kin- en bakkenbaard witachtig; zuiger en palpen zwart;

de laalslen met donkerbruine beharing. Sprieten zwart, de

beide eerste leden met zwarte borstels; het derde lid slank,

zoo lang als het eerste Thorax geelachtig aschgrauw, van

boven met breede donkerbruine teekening ; de beharing zwart,

naar achteren langer; in de zijden achter den dwarsnaad eenige

zwarte borstels; de uitstaande haren vóór de kolfjes geel;

schildje en achterrug aschgrauw; op den achlerrand van het
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schildje een paar zwarte borslels. Achterlijf slank, cylindrisch, in

den (? geelbruin, in het î donkerbruin, beiden met okergele insnijdin-

gen ; de borstels in de zijden geel; mannelijke genitaliën bruingeel,

klein, niet breeder dan de laatste lijfsring; de langarmen met

glatizig zwarten rand; van onderen de anus hoekig uitstekend,

met lange geelachtige beharing; eijerbuis van 't $ klein, kegel-

vormig, glanzig zwart, aan 't eind met duidelijk afgescheiden, naar

onderen gebogen lamellen. Poolen roodgeel, de heupen asch-

grauw, de tarsen naar 't einde tol donkerbruin overgaande;

de dijen van voren met eene zwarte veeg, die echter bij sommige

vrouwelijke exemplaren ontbreekt ; de achterste knieën met een

klein zwart dubbelvlekje; de voorheupen van voren met lange

witachtige of gele beharing ; de dijen van onderen met licht-

bruine, deels geelachtige haren en enkele zwarte borslels; de

scheenen met verspreide, de tarsen met vele borslels, meest

van zwarte, doch ten deele ook van gele kleur. Kolfjes geel.

Vleugels met bruingele tint, aan de spits met scherp afgeschei-

den, donker grauwbruinen zoom, die echter de basis van geen

der cellen invult; de eerste achtercel in 't midden sterk ver-

naauwd , de vierde lang en smal.

In 't Museum bevinden zich 2 <? en 4 ? van Timor (Atapoepoe),

door Macklol en Wienecke gezonden; ik zelf bezit een enkel

paai', zoo het heel van Java.

Nog stonden vroeger o ?, door Macklol op Timor verzameld,

in "t Museum onder den naam van Asilus annulatns Fabr. Vol-

gens de beschrijvingen evenwel van Fabricius en Wiedemann

kunnen zij die soort niet zijn , want deze heeft de sprieten geel met

bruine spits en hel achterlijf mei bruine langsstrepen , terwijl

bovendien bij het $ de voorrand der vleugels verbreed is. De

kleur en leekening der poolen komen in de beide soorten , zoo

't schijnt, vrij wel overeen, en dit zal wel de aanleiding tot

de determinatie als annulalus gegeven hebben.

VII. Synolcus Löw.

Dit geslacht, door Löw voor eenige Kaapsche soorten opgerigt,

is in den $ meestal gemakkelijk te herkennen aan den voorrand der
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vleugels, die voorbij de helft sterk is uitgebogen, aan welke

uilbuiging de radiaal-ader en ook eenigszins de cubitaal-ader

deelnemen ; de vleugelvlakte beeft op dit verbreede gedeelte

duidelijke dwarsgroefjes. Bij het $ is deze bijzondere vorm der

vleugels niet aanwezig en zijn de dwarsgroefjes slechts flaauwe-

lijk aangeduid. De vierde achtercel is breed en van boven

buikig uitgebogen, zoodat zij in de discoidaal-cel grijpt en deze

in 't midden sterk vernaauwt. Het aangezigt is vrij breed; de

gczigtsbult is zeer klein of ontbreekt zelfs geheel; de schrale

knevelbaard reikt bij de Afrikaansche soorten tot digt bij de

sprieten, bij de hieionder te noenien Aziatische soort niet verder

dan lot een derde der hoogte van het gezigt; de mannelijke

genitaliën zijn smal en loopen spits toe, de eijerbuis is van ter

zijde zamengedrukt,

In het geslacht Synolcus moet worden gerangschikt eene soort,

die op Java en Sumatra niet zeldzaam schijnt te zijn, namelijk

Synolcus œanthoptis Wied.

Flavidus ; abdomine supra fuscescente (<?) s. fusco ($), in-

cisuris flavis; aniennis flavis^ arliculo ultimo fusco; pedibus

ììtelleis^ femorum posticorum apice fusco; alarum costa in $

dilutata. <? ? 9 lin. (PI. 11, fig. 19.)

Syn. Wiedemann, Zool. Mag. III. 5. 6, Asilus xanthopus.

Id. Dipt. exol. I. 180. 7. // //

Id. Auss.Zweifl. 1.456 18. // *

Walker, List, VII. 726. 218. // //

Aangezigt lichtgrijs, aan het onderste gedeelte een weinig

gewelfd; de schrale knevelbaard, benevens de kin- en bakken-

baard witachtig; zuiger glanzig zwart; palpen zwart met licht-

bruine haren. Sprieten geel; het derde lid donker, korter dan

het eerste lid. Thorax in den $ dik , bleek okergeel , met naauwe-

lijks eenige aanduiding van teekening, doch met eene flaauwe

witachtige bestuiving; in hel % minder dik en van boven met grauwe

of grauwbruine, onduidelijk begrensde teekening; borstzijden en
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schildje okergeel; beharing en borstels van den thorax zwart-

achtig, weinig in 't oog vallend. Achterlijf van boven grauwbruin,

in het $ donkerder; de insnijdingen en de buik, alsmede de^in

den $ vrij lange) beharing geel: mannelijke genitaliën (PI. 12, % 1)

naar boven omgebogen \ zeer lang en slank, glanzig zwartbruin,

met lichte uitstaande beharing en een tepelachtig orgaan in 't

midden uitstekende; de laatste lijfsring van onderen een weinig

uitgezet en met een paar lange, aan 't uiteinde iets verdikte

aanhangsels en een draadvormig orgaan, allen van gele kleur; bij

het Î de eijerbuis glanzig zwart, langer dan de beide laatste lijfs-

ringen en van boven gezien, zeer dun en spits. Poolen honiggeel;

de spits der achterdijen bruinzwart en soms ook de laatste tar-

senleden verdonkerd; de beharing fijn en geelachtig; de borstels

onder aan de dijen, aan de buitenzijde der voorscheenen en

aan de tarsen lang; over 't algemeen de borstels zwart, die aan

de voorscheenen bij den man geel, Kolfjes geel. Vleugels glasachtig,

soms met gele tint, aan de spits en langs de laatste helft van

den achterrand bruingrauw ; aderen zwartbruin ; aan het ver-

breede gedeelte van den voorrand in $ zijn de randader en de

subcostaal-ader aan elkander vergroeid en vormen daar eene

verdikte lijn; in het ? (PI. 12, fig. 2) is aldaar de ruimte tus-

schen de beide aderen donker gekleurd,

Sumatra (Ludeking).

Het % heeft groote gelijkenis op Mochtheriis gnaviis Î.

VIIl. MOCHTHERUSLÖW.

Onder dit geslacht worden door Löw gerangschikt Asilinen

met slechts iwee cubitaal-cellen en het aderbeloop als bij onze

Europesche soorten, en bij welke de lichte, meestal roodgele

kleur der poolen niet door eene platliggende korte beharing

bedekt of glansloos gemaakt wordt; de gezigtsbult is bij de

meeste soorten zeer klein en de knevelbaard schraal; de manne-

» Hierdoor onderscheidt zich iS. a-aniàopus ook van de Afrikaansche Si/nolcus-soox-

ten, bij welke de mannelijke genitaliën, volgens Löw, niet omgebogen zijn.

16
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lijke genitaliën zijn gewoonlijk dik en kolfaciitig gezwollen ; de

eijerbuis is van ter zijde zannengedrukt en loopt spits toe.

Tot dit geslaclit reken ik een drietal onbeschreven soorten van de

Oost-Indische eilanden , eene grootere met zwarte sprieten , en twee

kleineren met gele sprieten. Van de eerste ken ik alleen het c?,

van de heide laatsten alleen het S. Allen komen overigens in

vorm en colorici wel eenigszins overeen ; de gele kleur heeft de

overhand en het bruine achterlijf heeft gele insnijdingen; doch

de verschillende kleur der s[)rieten en het aanmerkelijke onder-

scheid in grootte laten niet toe de eerste soort als het 3 van

eenc der heide anderen te beschouwen.

«. Sprieten zwart (grootere soort van meer dan

11 lin.) Ì. Imilus n. s.

Spiieten geel (kleinere soorten van minder

dan 9 lin.) h.

h. Aan de roodgele pooten alleen de achterste

knieën zwart of zwartbruin 2. gnavifs n. s.

Aan de roodgele pooten, behalve de ach-

terste knieën, nog een ring aan de ach-

lerdijen of de gelicele spits der achterdijen,

alsmede de spils der achlerscheenen en de

drie of vier laatste leden der voorste tarsen,

benevens de gelicele achtertarsen zwart . . 5. patruelis n. s.

1. Mochlheras liiutas n. s.

üchraceus ; thoracis villis uhdomineque fuscis , incisuris

ochraceis ^ anlennis nigris ; pedibus /lavis; alis subtestaceis.

J 11| lin.

Kop okergeel; het aaugezigt alleen aan het onderste derde

gedeelte een weinig vooruitstekend; knevell)aard geel, van boven

en aan den mondrand met enkele zwarte haren; van boven op

het achterhoofd eenige zwarte horstels; kin- en bakkenbaard

geel; zuiger en palpen zwart, de laatsten met zwarte haren;

ook de sprieten zwart, de beide eerste leden met zwarte borstels;

het derde lid zeer langwerpig, bijna zoo lang als de beide eersten
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le zaïnen. Thorax okergeel, van boven met bruine leekening;

de beide nnddenste langsstrepcn duidelijk; in de zijden en op

de achterste helft van den thorax, alsmede op den achterrand

van het schildje zwarte borstels. Achterlijf zvvarlbruin, met

smallen okergelen achterzoom der ringen
;

genitaliën kolfachlig

verdikt, van achteren afgerond, donkerbruin, aan 't uiteinde

geel en geel behaard ; in 't algemeen de beharing van het ach-

terlijf geel, ook de zwakke borstelharen aan de zijde der ringen.

Pooten glanzig roodgeel, de laatste tarsenleden gebruind; de

heupen okergeel als de borslzijden ; de voorheupen met gele

beharing; overigens de beharing der poolen onbeduidend; onder

aan de dijen eenige borstels, die aan de voordijen dun en geel,

die aan de achterste dijen steviger en zwart; aan de scheenen

eenige verspreide en aan de tarsen vele en steviger zwarte

borstels. Kolfjes roodgeel. Vleugels met bruingele tint en zwarte

aderen, aan de spits met brecden krachtig grauwbruinen zoom,

die de vorkcel, behalve haar uiterste basis, invult; de onderste

arm der vork is slechts zacht gebogen.

Een <? van INieuw-Guinea (Bernstein).

2. Mochther us gnavus n. s.

Ochraceus ; thoracis villis abdomineque fuscis , incisuris

ochraceis ; antennis pedibusque ßavis ; fjeniculis posterioribus

fuscis; ads ßavidis. î 7| —8| lin. (PI. 12, fig. 5.)

Aangezigt van boven vrij smal, van onderen een weinig ver-

breed , zijdeachtig bleek goudgeel , aan de onderste helft iets

vooruitstekend; knevelbaard okergeel, bijna alleen aan den mond-

rand voorhanden ; voorhoofd okergeel ; beharing van het grauwe

achterhoofd, even als de schrale kin- en bakkenbaard bleekgeel.

Sprieten geel, het derde lid een weinig bruinachtig, korter dan

het eerste. Thorax okergeel, van boven met bruine, onduidelijk

begrensde teekening, waarin soms in 't midden een paar donkere

langsstrepen uitkomen ; schildje en achterrug geelbruin ; borsl-

zijden aschgrauw, soms geelachtig; beharing van den thorax

geel, van achteren met zwarte borstels vermengd. Achterlijf
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slank, naar 't uiteinde spils loeloopend, donkerbruin met oker-

gelen achterzoom aan de ringen ; de korte beharing en de zwakke

borstels iu de zijden der ringen geel; eijerbuis kort, glanzig

zwart, aan het einde bruingeel. Poolen helder roodgeel; de

heupen deelen in de kleur der borstzijden ; aan de achterste

poolen de uilersle knie zwarlbiuin; de larsen naar 't einde bruin

wordende; de zeer schrale beharing der poolen geel, ook de

meeste borstels van die kleur, doch soms enkele borstels onder

aan 't begin der voorste dijen zwart; de korte borstels onder

aan de tarsen steeds zwart. Kolfjes roodgeel. Vleugels met

gele tint en zwarte aderen , aan de spits en het einde van den

achterrand mei lichtbruinen zoom ; de onderste arm der cubi-

taal-vork vrij plotseling en slerk opgebogen.

Vier mannelijke exemplaren , een van Java (Kuhl) en drie van

Zuid Halmaheira, Obi en Waigeoe (Bernstein).

Deze soort zou liglelijk kunnen worden verward met het ? van

Synolcus xanthopus Wied., waarop zij zeer gelijkt, doch waar-

van zij is onderscheiden door duidelijker gele insnijdingen des

achlerlijfs en vooral door de in 't midden niet vernaauwde dis-

coidaal-cel der vleugels.

Een mannelijk voorwerp van ! imor (Macklot), in het Museum

als Asilus pusio M^ied. bestemd geweest, doch dat wegens de

gele sprieten die soort niet kan zijn , komt in bijna alle kentee-

kens met Mochtlierus (jnavus overeen , doch de merkelijk min-

dere grootte (het is slechts 6 lin. lang), benevens de niet ver-

donkerde knieën der achterste poolen, geven wel tot eenigen

twijfel aanleiding.

5. Mochtherus patruelis n. s.

Ochraceus ; thoracis vif lis ubdomineqiie fuscis , incisuris

oc/iraceis j antennis pedibasque flavis ; femorihus posticis di-

iiiidio (ipicali vel minuto lato^ tibiarum posiicarum apice
^

tarsorum anteriormn articuUs ultimis iarsisque posticis totis

nigris ; alis flavidis. ? 7| lin.

Gelijkt op M. (jnavus; de knevelbaard heeft van boven enkele
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lange zwarte of donkerbruine haren; de kin- en bakkenljaard is

vuilwit; de middenband van den thorax is zwart en. niet ge-

spleten ; aan de middenpooten zijn de knieën even als aan de

achterpooten zwart; aan de achterdijen is bovendien een zwarte

ring, die op de halve lengte begint en kort vóór de knieën

eindigt of wel met de zwarte knieën is verbonden ; aan de ach-

terpooten zijn voorts de spits der scheenen en de geheele tarsen

zwart; aan de voorste tarsen de drie of vier laatste leden van

die kleur.

Twee vrouwelijke exemplaren, een van Java (Blume) en een

van Bel-Menado (Forsten).

IX. I T A M ü s Low.

Dit geslacht, dat in Europa en ook bij ons te lande door

den welbekenden Asiliis cyanurus Löw wordt vertegenwoordigd,

is inzonderheid kenbaar door het maaksel der eijerbuis bij het

$; deze is namelijk zeer lang gerekt, terwijl ook de beide

laatste lijfsringen zeer smal en van ter zijde zamengedrukt zijn,

en aan de vorming van het vrouwelijk geslachtsorgaan deelnemen.

Mij zijn drie Oost-Indische soorten bekend, als twee door

Wiedemann beschreven onder den naam van Asüus griseus en

A. lonrjialxjlas ^ en eene nieuwe soort, digt aan de laatste ver-

want en door mij dentipes genoemd.

a. Achterlijf eenkleurig aschgrauw 1. griseus Wied.

Achterlijf donkerbruin, met goudgeel

behaarde insnijdingen b.

b. Achterdijen regt, bij het <? van onderen

met digte beharing, doch overigens

eenvoudig 2. tongistylus Wied.

Achterdijen (bij hel (?) een weinig ge-

kromd, van onderen bijna na?\kt, doch

aldaar aan den wortel met een stompen

tand o. dentipes n. s.
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I. Itamus griseus Wied.

Thoracis dorso vilHs lafissimis fiiscis ; abdomine cinereo;

antennis nigris ;
pedibus /lavis; femoribiis superne^ geniculis

tarsisque nigris. ? 9|— 10| liu.

Syn. Wied Dipt. exot. I. 19i2. 17 . . . . Asilus griseus.

Id. Aussereurop. Zweifl. 1. 442. 27. // //

Aangezigt van onderen vrij breed, naar boven iets smaller,

zijdeachlig lichtgrijs of geelachtig grijs; de geziglsbult onbedui-

dend; knevelbaard van dezelfde kleur als bet gezigt, van boven

met fijne grauwe haren; kin- en bakkenbaard geelachtig wit;

zuiger glanzig zwart; palpen zwart niel zwarte haren; sprieten

zwart, het derde lid zoo lang als het eerste. Thorax grijs, op den

rug met breede donkerbruine langsbanden , die bijna de geheelc

oppervlakte innemen; schouders en borstzijden vlekachlig licht-

grijs, schildje en achterrug lichli)ruiii; op den thorax van ach-

teren en op het schildje eene lange donkere beharing; boven

den vleugel wortel enkele zwarte borstels; de uitstaande baren

onder den vleugelwortel geel. Achterlijf een weinig platgedrukt,

eenkleurig grauwbruin, door de geelachtig grijze beharing asch-

grauw; de versmalde laatste ringen en de eijerbuis glanzig zwart.

Pooten glanzig , roodgeel ; heupen als de borstzijden gekleurd
;

dijen van boven, benevens aan den wortel en de spits zwart;

ook de spits der achterscheenen en de tarsen zwart ; alleen het

eerste lid der voorlarsen roodgeel; beharing der pooten geel-

achtig; onder aan de voordijen en van achteren legen de voor-

scheenen eene langere zwartbruine beharing; voorts boven de

knieën en langs de scheenen enkele verspreide zwarte borstels;

aan de tarsen dergelijke borstels in grooter aantal. Kolfjes rood-

geel. Vleugels met bruinachtige tint, aan de spits met breeden

bruingrauwen zoom.

In hel Museum bevinden zich drie mannelijke exemplaren
,

indertijd door Macklot overgezonden , waarvan een uil Nieuw-

Guinea, de beide anderen van Boineo afkomstig zijn. Hel c^ is

onbekend.



VAN DEN OOST-INDISCHEN ARCHIPEL. 247

2. Itamus longislyUis Wied.

Fulvus ; f horace viltis nigellis ; abdoinine atro
^ fulvo- fa-

sciato; antennis nigris; pedibus ßavis^ femorum basi^ genicu-

lis tarsisque nigris
; femorum basi mutico. <? ? 9 —10 lin.

Syn. Wiedemann, Auss. Zweifl. I. 433. Io. Asilus longistylus.

Walker, List. VII. 7^23. 213. // *

Aangezigt vrij breed, van boven een weinig smaller, zijdeachtig

lichtgrijs of geelachtig lot zelfs goudgeel; de gezigtsbult onbedui-

jdend ; de knevelbaard van dezelfde kleur als het gezigt, van boven

met eenige fijne zwarte haren; kin- en bakkenbaard lichtgeel; zuiger

glanzig zwart
;

palpen zwart met zwarte beharing ; sprieten zwart
;

het derde lid langwerpig, langer dan het eerste. Thorax goudgeel
,

van boven met breede zwarte langsbanden; borstzijden donker

aschgrauw ; schildje en achterrug bruinachtig ; van achteren op

den thorax en aan den rand van het schildje eene lange donkere

beharing; de uitstaande haren onder den vleugelwortel geel. Ach-

terlijf zwart met gele insnijdingen en aan den achlerzoom der

ringen met digte goudgele beharing; mannelijke genitaliën (PI. 12,

fig. 4) glanzig zwart, niet breeder dan de laatste lijfsring; de

tangarmen naar boven gebogen, aan 't einde slomp afgesneden,

van boven met verschillende uitstekende organen, waarvan een

grooter en dikker is; de laatste lijfsring naar onderen een wei-

nig uitgezet, van achteren met een paar haakvormig omgebogen

onderkleppen en daarvoor met twee paar kleine tepelvormige

organen; in het ? het achterlijf vrij breed en plat; de zesde en

zevende lijfsring (PI. 12, fig. 5) zeer smal en zamengedrukt en

even als de eigenlijke eijerbuis glanzig zwart. Poolen glanzig,

helder roodgeel; de heupen aschgrauw; de wortel der dijen zwart,

aan de voorste dijen van achteren slechts even, aan de voorzijde

daarentegen tot twee derden der lengte, aan de achlerdijen rondom

tot zoover reikende; ook de knieën, de binnenzijde der scheenen

en de laatste tarsenleden zwart; het eerste lid der voorlarsen

eenigszins verdikt ; de beharing der poolen meerendeels zwart
;
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in den $ onder aan de achterdijen cene digte gele en aan de mid-

denscheenen aan de binnenzijde in 't midden eene buitengewoon

lange, donkere beharing; aan 't eind der scheenen en aan de

tarsen vele zwarte doornige borstels; voorts aan de knieën en

aan de scheenen enkele verspreide zwarte borstels, waarvan er

in den ê drie digt bijeen staan aan den wortel der achterscheenen.

Kolfjes geel. Vleugels met gele tint, aan den voorrand geelbruin,

de spits met broeden bruingrauwen zoom, die zich ook eenigs-

zins langs den achterrand uitstrekt.

Het Museum bezit eene reeks van exemplaren, door Bern-

stein overgezonden en afkomstig van Morotai, Waigeoe, Batjan,

Ternate en Halmaheira.

Zeer na verwant is Itantus dipygus Schiner (^Diptere Novara-

Reise blz. 188, n°. 83) , waarvan echter de zwarte teekening aan

de pooten ontbreekt en daarentegen de donkere kleur der

vleugels meer uitgebreid is. Ook Asiliis involutiis Walker {Pro-

ceedings of the Linnean Society^ V. 281. 59) schijnt niet veel

van deze soort te verschillen.

o. Ilamus dentipes n. s.

Fulvus ; thorace vittis nigellis ; abdomine a//o, fulvo-fa-

sciato; antennis nigris
;

pedibus flavis. nigro-signutis ; fenio-

riim posticorum basi siibtus denticulato. c? 9| lin.

Deze soort, waarvan slechts een enkel exemplaar in het Mu-

seum voorhanden is, komt in alle kenleekenen met de vorige

overeen, doch is onderscheiden door de achterdijen (PI. 12,

fig. 6), die eenigszins slanker en een weinig gekromd zijn , van

onderen aan den wortel de beharing missen, maar aldaar een

stompen tand hebben. Dit zeer in 't oog vallende kenmerk duidt

blijkbaar cene afzonderlijke soort aan, hoe groot overigens ook

de overeenkomst zij.

Een S van Salawatti (Bernstein).
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X. Allocotasia Schirier.

( Verhandl. zool. bol. GeseUsch. Wien, 1866. p. 663 en 848).

Dil geslacht behoort, even als de beide volgenden, tot die

groep der Asilinen, bij welke de sprietborstel van onderen be-

haard is; het is van Ommatius onderscheiden door den zwakker

gebouwden thorax , door het bijna geheel platte aangezigt , maar

voornamelijk door het buitengewoon verlengde, slanke, kegel-

vormige derde lid der sprieten en den naar verhouding korten,

matig digt gekamden eindborstel (PI. 12, fig. 7). De kop is niet

breeder dan de thorax , het aangezigt smal , naar onderen een

weinig verbreed ; het geheele ligchaam slank ; hel achterlijf

voorbij het midden iets verbreed of aan het uiteinde verdikt,

allhans in den ^; de poolen zijn matig stevig, de dijen onverdikt.

Er was tot dusverre slechts ééne soort bekend, te welen:

A. mirala Fabr.; eene tweede, zeer fraaije Javaansche soort

bevindt zich bovendien in hel Leidsche Museum.

a. Poolen geheel roodgeel; achterlijf rood-

geel met den vijfden en zesden ring

zwartbruin 1. aurata Fabr.

Poolen roodgeel, met zwarten ring aan

de achterdijen en groolendeels zwarte

larsen; achterlijf zwart met gelen ach

terzoom der vier eerste ringen ; de vijfde

ring geel met driehoekige zwarte rugvlek . 2. Iriangulum n. s.

1. Allocotasia aurata Fabr.

Flava ; anlennarmn arliculo ultimo nigro ; thorace aureo-

micante, fusco-vittato ; abdominis seg mentis quinto et sexto

fuscis ,
ßavo-marginatis. i $ 6 —7| lin.

Syn. Fabricius, Entom. syst. IV. 587. 48. Asilus auratus.

ld. Syst. Anti. 167. 12. Dasypogon auralus.

Wiedemann, Dipt. exot. 1. 215. 2. Omnuitius auratus.

ld Ausser. Zweifl. 1. 420. 4. // ¥
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Macquart, Suit, à Buff. I. 314. 2. Ommafius auralus.

Id. Dipt. exot. I. 2. 155.2. // a-

Walker, List, VII. 759. 19. // //

Aangezigt en voorhoofd goudgeel; kuevelbaard helder rood-

geel, de bovenste haren fijn en kort, de onderste grover en

langer; hel achterhoofd geel bestoven, met de beharing even

als de kin- en bakkenbaard geel; achter den bovensten oogrand

een krans van gele borstels ; zuiger glanzig zwart , kort en breed
;

palpen zwart met lange gele beharing. Sprieten (PI. 12, fig. 7)

lang; de beide eerste leden bijna van gelijke lengte, roodgeel,

met bruinachtige borstels; het derde lid zwart, meer dan dubbel

zoo lang als de beide eersten , met zwarten , van onderen matig

digt gevederden eindborslel, die niet zoo lang is als de sprieten.

Lijf glansloos, helder roodgeel, op de schouders, de borslzijden

en den achterrug met goudgele bestuiving; de thorax van boven

eenigszins verdonkerd en met vier breede, niet scherp begrensde,

zwarlbruine langsbanden, waarvan de buitensten door den dwars-

naad in twee vlekken zijn verdeeld; de vijfde en zesde lijfsrin-

gen van boven donkerbruin , doch met roodgelen achterzoom.

De thorax is eivormig, het schildje klein, de achterrug hoog;

het achterlijf slank, een weinig platgedrukt, aan de middenste

ringen het breedst; de eerste ring zeer kort, breed en een

weinig opgehoogd; de tweede ring het langste, de volgenden

in lengte afnemende. Op den hals en aan de borstzijden is

eene niet lange, roodgele beharing; op het achterste derdedeel

van den thprax eenige deels roodgele, deels zwarte borstels;

ook een paar zwarte borstels aan den achterrand van het schildje
;

de uitstaande haren vóór de kolfjes roodgeel, even als de be-

haring van het achterlijf, die op den eersten ring het langste

is. Pooten eenkleurig roodgeel, ten hoogste de laatste tarsenleden

iels verdonkerd ; aan de uiterste spils der dijen 1er wederzijde

eene zwarte stip, aan de achterdijen het duidelijkst; de korle

beharing der poolen geel, alleen van boven op de achterdijen

zwart; voorts zijn aan de achterste dijen en aan al de schoenen

enkele zwarte borstels; de tarsenleden vrij digt met zwarte



VAN DEN OOST-INDISCHEN ARCHIPEL. 25i

borstels bezet; de haken zwart, de voetballen roodgeel. Kolfjes

bleek roodgeel. Vleugels met grauwgele tint en bruine aderen
;

de middend warsader op twee derden der lengte van de discoi-

daal-cel geplaatst ; de wortel der cubitaal-vork ongeveer boven

het eind der discoidaal-cel.

Een c? van Ambon (Macklot) en twee î van Gelebes (Rosenberg).

2. Allocotasia triangulam n. s.

ISigra ; nntennaru/n articido secundo flavo ; abdominis se-

gmenlis quatuor primis flavo-marginatis; segmento quinto flavo ,

macula dorsali trigona nigra; pedibus flans ^
femoribus

posticis anniilo nigro; tarsis nigris. S 7i Un. (PI. H, fig. 8).

Van zeer slanken vorm. Aangezigt met gele bestuiving; kne-

velbaard helder roodgeel, achterhoofd met grauwgele bestuiving;

tegen den achtersten oogrand van boven eene rij van zwarte

borstels, meer naar onderen bleekgele borstels; baard bleekgeel;

zuiger glanzig zwart; palpen zwart met zwarte borstels. Sprie-

ten ten minste zoo lang als de kop in doorsnede; de beide

eerste leden kort; het eerste lid zwart, het tweede helder

roodgeel, met zwarte borstelljes; het derde lid dubbel zoo lang

als de beide eersten te zamen, vuilgeel, tot het bruine neigende,

met zwarten, van onderen schraal gevederden eindborslel, die

ongeveer zoo lang is als het derde sprietenlid. Thorax zwart,

van voren en in de zijden met digte grauwgele bestuiving, die

van boven eenigermate vier langsbanden vrijlaat; schildje en

achterrug grauwgeel bestoven; achter op den thorax, aan den

rand van het schildje en in de zijden vóór de inwrichting der

kolfjes eenige zwarte borstels. Achterlijf zeer slank, cylindrisch,

aan het uiteinde merki)aar verdikt; de korte eerste ring geel,

met zwarten dwarsband en in de zijden met lange borstels,

waarvan de voorsten geel, de achtersten zwart zijn; de tweede

ring iets langer dan de eerste, de beide volgenden weder iets

langer, alle drie zwart met gelen achterzoom, de vijfde ring

geel, van boven met eene zwarte, eenigszins driehoekige vlek;

de laatste ringen zwart, met eenigen glans en zwarte beharing;
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de achtste ring met zeer smallen gelen acliterroom en aldaar

met gele borstelige beharing; geslachlsdeelen klein, okergeel
,

met gele beharing. Pooten roodgeel; de heupen donker, met

digte grauwgele bestuiving; achterdijen in 't midden met breeden

zwarten of zwartbruinen riog; tarsen, mei uitzondering van den

wortel van het eerste lid, zwart; haken zwart, voetballen geel;

aan de scheenen enkele lange zwarte borstels, en voorts eene

korte, vaalgele beharing, die aan de achterscheenen en het

eerste lid der achlertarsen zoo digt is, dat zij de grondkleur

bedekt; aan de binnenzijde der achterscheenen is die beharing

donkerder. Kolfjes roodgeel. Vleugels met bruingele tint en

bruine aderen; het aderbeloop als bij .4. aurata.

Twee <? van Java (Blume en Müller), tot dusverre in het

Museum geëliquetteerd geweest als Ommatius triangulum v. Voll.

XI. Emphysomera Schiner.

(Verh. zool. bot. Gesellsch. Wien, 1866. p. 665 en 843).

Door Schiner wordt dit geslacht op de volgende kenteekens

gegrond. Aangezigt geheel plat, zonder eenig spoor van bult of

welving; het derde sprietenlid , even als bij Ommatius
.^

niet ver

lengd , de borstel van onderen gevederd ; achterlijf in omtrek

sterk knodsvormig, dat is aan het uiteinde verbreed en afge-

rond; de achterdijen, vooral in het <?, sterk verdikt; vleugels

aan den voorrand soms bij het ê een weinig verbreed

Van Ommatius verschilt Emphysomera derhalve door de ver-

dikte achterdijen en het naar achteren verbreede achterlijf, van

Allocotasia bovendien door het niet verlengde derde sprietenlid.

De kop is iets breeder dan de thorax.

Als type van het geslacht, dat uitsluitend op de Sunda-

eilanden schijnt voor te komen, kan Omïnatius conopsoides Wied.

worden beschouwd ; terwijl voorts Omm. spathulatus Dol. en

Omm. platymelus Walk. er toe behooren en Schiner eene Em-

physomera nigra heeft beschreven. Bovendien bezit ik eene

soort, waarvan bij hel c? de vleugels aan den voorrand een
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weinig verbreed zijn , hetgeen bij de genoemde soorten niet het

geval is.

Van E. platynwlas Walk., die mij geheel onbekend is, weetik

niets anders te zeggen, dan dat zij vvelligt dezelfde is als E.

conopsoides Wied. Ook E. conopsoides en spathulata ken ik

niet, doch volgens hetgeen Dr. Schiner mij deswege schreef, zijn

bij de/e laatste de dijen het sterkst verdikt, vooral bij het (Î,

en zijn bij E. conopsoides de anus en de insnijdingen des achter-

lijfs rood. Ook bij E. peregriva is de anus roodachtig, maar de

insnijdingen zijn grauw en gelijk ik reeds zeide, de voorrand

der vleugels is bij hel <? uitgebogen, E. nigra eindelijk heeft

een geheel zwait achleilijf; daai- van deze soort alleen het î

bekend is, zou hel luogelijk kunnen zijn, dat ook hier het S'

aan den voorrand verbreede vleugels heeft.

De beide mij bekende soorten onderscheiden zich alzoo als volgt :

Achterlijf mei grauwe insnijdingen en rood-

achtigen anus; vleugels aan den voorrand

en de spilshelft bruinachtig (bij het <? aan

den voorrand eenigszins uitgebogen) ... 1. peregrina n. s.

Achterlijf eenkleurig zwart; vleugels ge-

heel donkerbruin , alleen aan den achter-

rand bij den worlel een weinig helderder. 2. nigra Schiner.

1 .

'

Emphysomera peregrina n. s.

Fiisca • hypostomate albo; macuHs humeralihus ßavidis
;

pleuris abdominisque incisuris cinereis; pedibus nigris , tibiis

rufis; alarum costa in $ dilatata, i ? 5| —6 lin.

Aangezigt vrij smal, ook naar onderen weinig of niet ver-

breed, licht aschgrauw, door witte !)eharing digt bedekt; ach-

terhoofd zwartachtig grauw ; de knevelbaard , de beharing van

hel achterhoofd en de kin- en bakkenbaard wit; tusschen den

knevelbaard en den wortel der sprieten enkele zwarte borstels;

ook de boistels op den knobbel der bijoogen en de omgebogen

haren achter den bovensten oogrand zwart; zuiger kort en dik,
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glainzig zwarl
;

palpen zwarl mei zwarte beharing. Sprieten

zwart ; de leden bijna van gelijke lengte ; de beide eersten met

donkere borstels; het derde spits nitloopend; de eindborstel

anderhalf maal zoo lang als de sprieten. Thorax glansloos,

van boven bijna geheel door de donkerbiuine langsbanden in-

genomen , die slechts de licht grauwgele of bleek goudgele

schoudervlekken en de aschgrauwe kanten vrijlaten ; de midden-

band, die zich naar voren verbreedt, is donkerder, onduidelijk

zwart gerand en in 't midden door eene zwarte stieep gedeeld;

de borstzijden aschgrauw, hier en daar vlekkig met witachtigen

weerschijn ; schildje en achlerrug donkerbruin , de laatste in de

zijden lichtgrijs; beharing boven op den thorax zwart, op de

achterste helft langer en borsleliger; aan den achterrand van het

schildje een paar zwarte borstels ; beharing der borstzijden

bleekgeel of witachtig, even als de uitstaande haren vóór de

kolfjes , die echter soms met eenige zwarte haren gemengd zijn.

Achterlijf eenigszins plat, zwaitbruin, met den achterrand der

ringen smal grijsachtig; mannelijke genitaliën (PI. 12, fig 10

en 11) glanzig roodbruin, met geelachtige beharing; de bo-

venste kleppen dik , de onderste slank en gebogen ; ook de

anus bij het ? is roodachtig; in de zijden van den eersten lijfs-

ring eene lange en digte, witachtige beharing. Heupen asch-

grauw; dijen zwart, sterk verdikt, vooral in het (?, van boven mei

korte, van onderen met langere, witachtige beharing; scheenen

roodgeel met zwarte spits en enkele zwarte borstels; tarsen

zwart met zwarte borstels; de wortel van het eerste lid rood-

achtig ; aan de onderzijde der tarsen , vooral der achtertarsen
,

een roeslkleurige haarglans. Kolfjes bruingeel. Vleugels (PI. 12,

fig. 9) bij het (? langs den voorrand en aan de spitshelft bruin-

achtig; de wortelhelft tegen den achterrand bijna glasachtig;

in 't midden is de voorrand flaauwelijk uitgebogen en zijn de

randader, de hulpader en de subcostaal-ader eenigszins ver-

dikt; bij het Î is de bruinachtige tint der vleugels veel

tlaauwer, en loopt de voorrand geheel regt, zonder verdikking

der aderen; de wortel der cubitaal-cel ligt voorbij den wortel

der eerste achtercel, de middendwarsader staat op het midden
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of iiaauwelijks even voorbij het midden der discoidaal-cel.

In mijne collectie bevinden zich twee $ van Borneo en Am-

bon en een ? van Terr.ate. Dat zij als beide sexen bijeen

hooren, schijnt niet te kunnen worden betwijfeld, als men let

op de overeenkomst in vorm, teekening en kleur. In het Mu-

seum zijn 2 vrouwelijke exemplaren van Sumatra en een van

Borneo, allen indertijd door Müller overgezonden.

Ook Doleschall heeft deze soort gekend, maar haar met E.

spathulata vermengd; Dr. Schiner althans deelt mij mede, dat

het Keizerlijk Museum te Weenen een mannelijk exemplaar bezit,

van Doleschall afkomstig, en hij voegt er bij dat de beide soorten

in den vorm der mannelijke genitaliën verschillen, waarvan bij

E. peregrina de bovenste kleppen dikker , de onderste kleppen

daarentegen slanker zijn dan bij E. spathulata.

2. Emphijsomera nigra Schiner.

Nigra ^ opaca ^ abdumine unicolore; pleuris cinereis; tibia-

rum basi rufa vel picea; alis fuscescentibus. ? 6 lin.

Syn. Schiner, Dipt. Novara- Reise., i95. 96.

Aangezigt zijdeachtig vuilgeel met zwartachtigen weerschijn;

knevelbaard zwartachlig, uit losse lange haren bestaande, aan

den mondrand digter en witachtig; kinbaard wit; achterhoofd

grauw , van boven met een zwarten haarkrans. Sprieten zwart
;

het derde lid naauwelijks iels langer dan het tweede ; de eind-

borstel dubbel zoo lang als de sprieten. Thorax van boven

zwartachtig, glansloos; de schouders, de borstzijden en het

schildje aschgrauw ; ter wederzijde van den zwartachtigen acii-

lerrug eene lichtgrijze vlek. Achterlijf eenkleurig zwart, zonder

glans; alleen de zijden der eerste ringen grauw besloven en

met lange grauwe haren bezet; overigens de beharing zwart,

op den rug uiterst kort en in de zijden iels langer. Poolen

glanzig zwart , de scheenen aan de worlelhelfl roodgeel (volgens

Schiner pekbruin); de dijen malig verdikt; deze met zeer enkele,

de scheenen en tarsen met talrijker zwarte borstels. Vleugels
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bruin, aan den voorrand het donkerste, aan den achterrand bij

den wortel een weinig helderder.

Een Î van Gitolo (Forsten).

Xll. Ommatius 111.

Reeds vóór vele jaren werd dit geslacht door lUiger gegrond

op de exotische Asüus-soovten^ die zich door den van onderen

gekamden of gevederden sprietborstel onderscheiden, Zooals het

thans, door de afscheiding der beide vorige geslachten, beperkt

is, zijn de kenmerken als volgt. De kop is zoo breed als de

thorax of ten hoogste een weinig breeder; het aangezigt naar

onderen verbreed, slechts matig, soms in 't geheel niet gewelfd;

het derde lid der sprieten loopt spits toe en is ten hoogste zoo

lang als de beide eerste leden te zamen ; de van onderen fijn

gevederde eindborstel is dubbel zoo lang als de sprieten; het

achterlijf is slank, cylindrisch of eenigszins platgedrukt; de

nianneUjke genitaliën zijn meestal minder ontwikkeld dan bij de

overige Asilinen, de eijerbuis gewoonlijk verborgen; de poolen

zijn meestal slank, de dijen weinig of niet verdikt; de vleugels

hebben slechts twee cubitaal-cellen ; de cubitaal-vork is langge-

rekt; de vierde achlercel en de onderste wortelcel steeds ge-

sloten en gesteeld , de overige achtercellen allen geopend.

Mij zijn zeventien soorten uit den Oost-Indischen archipel be-

kend geworden ; zij laten zich op de volgende wijze onderscheiden :

a. Aangezigt breed, van onderen bijna zoo

breed als de dwarsdoorsnede der oogen
;

middendwarsader zeer scheef geplaatst
'

(grootere sooten van 7—12 lin.) . . . . b.

Aangezigt smal, op de grootste breedte

gewoonlijk veel minder dan de helft van

de dwarsdoorsnede der oogen ; midden-

' Bij O. tuffusiiS is de middendwarsader ook eenigszins scheef geplaatst ; de geringe

grootte (slechts 4 lin.) en het smalle aangezigt zal echter al dadelijk aanleiding

geven om deze soort in de tweede afdeeling te zoeken.
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dwarsader reglslandig (meest kleinere

soorten van minder dan 7 lijnen) . . . c.

b. Thorax grootendeels geelachtig ; de beide

eerste sprietleden , alsmede de haren op

den knobbel der bijoogen geel 1. fulvidus Wied.

Thorax grootendeels zwarlachtig; de sprie-

ten donker, hoogstens het tweede lid een

weinig roodachtig 5 de haren op den

knobbel der bijoogen zwart of althans

zwarte haren bij de gele gemengd ... 2. concinens n. s.

c. Voorrand der vleugels in 't <? uitgebogen, d.

Voorrand der vleugels in beide sexen

regtloopende e.

d. Wortel der cubitaal-vork voorbij het eind

der discoidaal-cel 3. düatipennis n. s.

Wortel der cubitaal-vork boven of nog

iets vóór het eind der discoidaal-cel . . 4. excurrens n. s

e. Sprieten geheel of althans de beide eerste

leden zwart f.

Sprieten geheel of allhans de beide eerste

leden geel m.

f. Dijen geheel zwart of ten hoogste de ach-

terdijen aan den uitersten wortel geel . g.

Dijen geheel of voor een groot gedeelte

geel i.

g. Knevelbaard zwart, alleen van onderen

met enkele gele hareng eerste lid der

voortarsen roodgeel 5. fulvimanus n. s.

Knevelbaard geel ; tusschen de gele haren

enkele korte, zwarte, stijve borstels;

eerste lid der voortarsen zwart h.

h. Middendwarsader voorbij het midden der

discoidaal-cel geplaatst 6. spinibarbis n. s.

17
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Middendwarsader in 't midden of nog

iels vóór 't midden der discoidaal-cel

geplaalsl 7. minor Dol.

i. De ruimte lusschen de randader en de

subcostaal ader donker ingevuld . . . . j.

De ruimte lusschen de randader en de

subcostaal- ader niet donkerder dan de

overige vleugelvlakle l

j. Poolen zeer slank; aan de achterpooten

de dijen bijna even dun en de tarsen ten

minste even lang als de scheenen ... 8, despectus n. s.

Poolen stevig; aan de achterpooten de

dijen n eikelijk dikker en de tarsen

korter dan de scheenen k.

k. Tarsen geheel zwart of zwartbruin (groo-

tere soort) 9. Aruensis n. s.

Tarsen zwart, met het eerste lid, althans

aan de voorste tarsen , roodgeel (kleinere

soort) 10. impeditus n. s.

l Voorsle dijen geel, van boven met zwarte

langsstreep ; in het i de voorscheenen en

voorlarsen aan de buitenzijde met digte

zilverwitte beharing. . . W. argyrochiri(s w. i^.

Voorsle dijen geel met zwarte spits;

voorscheenen en voorlarsen zonder zil-

verwitte beharing \^. suffusus n, s.

m. Sprieten geheel geel n.

Sprieten alleen aan de beide eerste leden

geel, het derde lid donker p.

n. Knevelbaard zeer hoog , lot digt bij de

sprieten reikende 15, insidaris n s.

Knevelbaard ten hoogste tot twee derden

van het gezigt reikende o.
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0. Knevelbaard geel . van boven met zwarte

haren; achterdijen aan de spitshelft zwart 14. infirmus n. s.

Knevelbaard geheel geel 5 achterdijen

alleen aan de spits gebruind 15, serenus n. s.

p. Borstzijden en heupen aschgrauw ... 16. pinguis n. s.

Borstzijden en heupen roodgeel met

witachtige bestuiving 17. rubicundus n. s.

1. Ommatius fulvidus Wied.

Fulvidus ; abdomine saepe obscuro^ incisuris fulvis; an-

tennis fluvis , apice nigro : pedibus nigris , tibiis ruft s ; a lis

cinereo- flavidis. $ ? 9| —12^^ lin.

Syn. Wiedemann, Dipt. exot. I. 214. 3. . . Ommatius fulindus.

ld. Aussereur. Zweifl.1. 420. 5. // //

Macquart, Suit, à Buff. I. ol5. 1. . // »

Id. Dipt. exot. Suppl. III. 29.

pi. 5. f. 2 //

Guérin
,

Voyage de la Coquille, zool.

II. 292. Atl. pi. 20. f, 8. . . Asilus Gamolii.

Walker, List, II. 469 Ommatius Pennus.

Id. H H // // Coryplte.

Id. // /r 470 // Aiidrocles.

Schiner, Dipt. Novara-Reise. 19o.91. // fulvidus.

Aangezigt met helder okergele bestuiving, breed, van onderen

zoo breed als de oogen , bijna over de geheele lengte zacht ge-

welfd ; knevelbaard helder okergeel ; achterhoofd grauwgeel \ de

beharing, even als de kin- en bakkenbaard geel; de knobbel

der bijoogen even als de bovenste oogrand met gele borstels

bezet ; de beide eerste sprietleden roodgeel met korte gele borstels
;

het derde lid iets korter dan de beide eersten , spits toeloopend
,

aan den wortel roodgeel , overigens zwart ; de eindborstel aan

't begin geelachtig, verder donker; zuiger en palpen zwart, de

eerste aan 't eind met korte , de laatsten met lange gele haren.
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Thorax okeigeel, bijna goudgeel, met zeer korte zwarte beha-

ring, in de zijden en van achteren met eenige stevige zwarte

borstels; op den rug vier onduidelijke bruine, van voren ver-

breede langsstrepen ; borstzijden, schildje en achterrug grijsach-

tig geel; de uitstaande haren vóór de kolfjes geel. Achterlijf

breed
,

plat , naar 't uiteinde iets versmald , okergeel , dikwijls

zwartachtig verdonkerd, met gelen achterzoom der ringen; de

gele kleur door eene korte, bijna goudgele beharing zeer ver-

levendigd ; de beide eerste ringen zeer kort ; buik geelachtig grijs
;

genitaliën van den <? glanzig roodgeel, weinig uitstekend. Poolen

stevig, zwart; de scheenen roodgeel; de heupen geelgrauvv als

de borstzijden ; behalve de korte gele beharing nog zwarte doorn-

achtige borstels; haken der tarsen zwart, aan den wortel rood-

bruin; voetballen roodgeel. Kolfjes roodgeel. Vleugels (PI. 12,

fig. 12) met grauwgele tint, die aan de spits en langs den

achterrand krachtiger is; aderen roodgeel; de middend warsader

voorbij het midden der discoidaal-cel en scheef naar builen

gerigt; de wortel der cubitaal-vork boven het eind der discoi-

daal-cel; de beide armen aan de uilmonding uit elkander gebo-

gen en de vleugelspits in 't midden latende ; de tweede achter-

cel half zoo lang als de discoidaal-cel, de ader die haar van

boven begrenst, aan het begin opwaarts gebogen.

Verscheidene exemplaren van Java en Sumatra, en voorts

van Ambon (Hoedt) en van Ternate (Bernstein).

2. Ommatius concinens n. s.

Fuscus; maculis humeralibus fluvidis; abdomine obscuro
^

incisuris fidvis; untennis nigricantibus; pedibus nigris^ tibiis

rafis; alis cinereo- ftavidis , apicem versus subfuscis. $ Î

7^-9^ lin.

Deze soort is digt verwant aan de vorige, waarop zij zoo

zeer gelijkt dat het voldoende zal zijn de verschillen hier op te

geven, hi den regel is zij kleiner; hare kleur is veel donkerder;

de thorax breeder, van eene geelachtig grauwe grondkleur, die
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door de uitgebreide, niet scherp begrensde, donkerbruine tee-

kening van boven bijna geheel wordt verdrongen, zoodat slechts

een paar lichte schoudervlekken overblijven. De sprieten zijn

geheel donker, bijna zwart; het tweede lid somwijlen iets lich-

ter en roodachtig bruin ; de beharing op den knobbel der bij-

oogen is zwart; het achterlijf is donkerbruin en slechts door de

korte, min of meer goudgele beharing soms een weinig geel-

achtig; de tint der vleugels is vooral naar de spits en ook langs

een deel van den achterrand meer bruinachtig.

Enkele exemplaren van Atapoopoe op Timor (Wienecke).

Het zou kunnen zijn dat deze soort dezelfde is als Dusypogon

flavescens Fabr. {\silus ßavescens Wied.), welke volgens Schiner

tot het genus Ommafius zou bchooren en waarvan eene varië-

teit door Wiedemann wordt aangeduid als in het Leidsche Mu-

seum berustende. De kenteekens evenwel, door Fabricius en

Wiedemann aangegeven, komen niet allen genoegzaam overeen

met de voorwerpen die ik onder de oogen heb; onder anderen

zijn de kolfjes bij allen geel, terwijl ze door Wiedemann bruin-

achtig worden genoemd ; ook schijnt bij de soort van Fabricius

de thorax van boven meer geel te zijn met donkere langsban-

den, terwijl bij de mijne de thorax van boven bijna geheel

zwartachtig is.

3. Ommutius düatipennis n. s.

Fuscus ^ maculis hioneralihas
^

pleuris^ maciilisquc duubtis

mvla thoracis ovhraceis ; pedihus nigris , fihiis Idrsorumqae

articulo primo /lavis; ulis suhßavidis^ diinidio apicali fusco;

costa [in i) dilatata, i Î 7| —10| lin.

Aangezigt smal, naar onderen slechts zeer weinig gewelfd,

licht okergeel, even als de geheele knevelbaard; achterhoofd

zwarlachlig. geel bepoederd, met bleekgele beharing; ook de

kin- en bakkenbaard bleekgeel ; achter den bovensten oogrand

eenige zwarte fijne o?Tigel)ogen borstels; zuiger glanzig zwart,

spits toeloopcnd : palpen zwart met donkerbruine haren. Sprie-
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ten (PI. 12, fig. 14) zwart; de beide eerste leden met zwarte

borstels; het derde lid iets korter dan de beide eersten tezamen,

zeer spits toeloopende, met langen, van onderen fijn doch

schraal behaarden eindborslel. Thorax en achterlijf bruinzwart;

de halskraag, de borstzijden , de schoudervlekken en een paar

vlekken ter wederzijde van den achterrug okergeel bestoven ; in

de zijden en van achteren op den thorax en aan den achterrand

van het schildje eenige zwarte borstels : de uitstaande haren

vóór de kolfjes geel. Achterlijf slank, eenigszins cylindrisch, naar

achteien iets glanzig; de beharing geel, aan den breederen eer-

sten ring ter wederzijde digter en langer , en hooger gekleurd
;

mannelijke genitaliën zeer weinig verdikt, glanzig zwart, niet zwarie

of zwailbruine beharing. Pooten stevig; de heupen geel besto-

ven ais de borstzijden; de dijen zwart en glanzig; de scheenen

en hel eerste lid der larsen roodgeel, de vici' laatste tarsenleden

zwart of zwartbruin; de beharing der pooten geel en vrij digi; onder

aan de achlerste dijen en langs de achterste scheenen eenige

zwarte, aan de voorsciieenen enkele gele borstels; de larsen digi

met zwarie borstels bezel. KoU'jes roodgeel. Vleugels (PI. 12,

fig. 15) aan de wortelhelfl bijna glasachtig, met iets geelachtige

tint, aan de spilshelfl bruin; de aderen zwart; in den c? de voor-

rand even vooibij hel midden sterk uitgebogen; de randadei'

aldaar met de snbcoslaal-ader tot eene dikke zwarte streep in-

eengesmolten en de vleugelvlakle daaronder overdwars flaauw

geplooid en zeer donker roodbruin ; de middendwarsader staat

vóór het midden der discoidaal-cel; de wortel der cubilaal-vork

ligt merkelijk voorbij het einde der discoidaal-cel; de dwarsader

die deze laatste cel sluit en die , welke de vierde achtercel aan

haar uileinde begrenst, loopeii bijna in gelijke rigting en vormen

ongeveer eene doorloopeiide lijn; dit laatste is niet hel geval

bij hel j, bij hetwelk ook de voorrand niet uitgebogen is en de

middendwarsader niet vóór, maar iets voorbij hel midden der

discoidaal-cel is geplaatst.

De voorwerpen van het Museum zijn allen van Java herkomstig

en door Diard , Blume en Müller van daar overgezonden.
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4. Ommotius excurrens n. s.

Niger; maculis humerulibiis ßavis
; pleuris^ scutello mela-

thoruce abdominis que incisuris cinereis ; libiis ßavis apice

nigro; alts subtestaceis ^ dim id io apicali fuscescenle. costa [in

<?) subdilatala. <? 8 lin.

Aangezigt smal , naar onderen slechts weinig gewelfd , digt

okergeel bestoven ; de knevelbaard deels uit gele , deels uit

zwarte haren bestaande ; deze laatsten meest langer en vooral

naar onderen meer borstelig ; het zeer smalle voorhoofd diep

tusschen de oogen ingezonken ; achterhoofd aschgrauw , van

boven achter den oogrand met zwarte omgebogen haren , overi-

gens de beharing even als de kin en bakkenbaard bleekgeel;

zuiger glanzig zwart, aan 't eind met gele haartjes; palpen

zwart met vuilgele borstelige beharing. Sprieten zwart; de drie

leden bijna van gelijke lengte; de beide eersten met korte

zwarte borsleltjes; hel derde lid eirond, met langen, van on-

deren vrij digt gevederden eindborstel. Thorax zwart, glansloos;

de schoudervlekken roodgeel ; de zijkanten , eene streep ter

wederzijde van den dwarsnaad , de achterhoeken en de borslzij-

den, alsmede het schildje en de achterrug hcht asehgrauvv of

grijsachtig; achter op den thorax eenige zwarte borstels; de

uitstaande haren vóór de kolfjes zwart. Achterlijf slank, iets

platgedrukt, (luweelzvvart, met grijzen achterzoom der ringen

en eenige, weinig in 't oog vallende bleekgele beharing, die aan

den breederen eersten ring langer en aldaar van een paar zwarte

borstels vergezeld is; genitaliën glanzig zwart, weinig uitstekend,

met zwarte beharing. Heupen aschgrauw ; dijen glanzig zwart
;

schenen geelrood met zwailc spits; tarsen zwart; de beharing

der poolen onbeduidend ; onder aan de dijen en aan de buiten-

zijde der scheenen enkele zwarle borstels, aan de tarsen vele

zwarte borstels ; het eersle lid der achtertarsen van onderen met

een geelrooden haarglans. Kolljes bruingeel. Vleugels (PI. 12,

fjg. 15j met bruingele tint, aan de spitshelft donkerder; de

aderen zwart; de voorrand even voorbij het midden een weinig

uilgebogen eu de randailer aldaai' eene dikke zwarte streep
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vormende; de vlcugelvlakle daaronder donkerder bruin, met

flaauwe dwarsplooijen ; de luiddendwarsader vóór het midden

der discoidaal-cel ; deze even lang als de tweede achtercel ; de

wortel der cubitaal-vork ligt boven of zelfs nog iels vóór het

uileinde der discoidaal-cel; de dwarsaderen, die de discoidaal-

cel en de vierde achlercel sluiten , loopen len naasten bij in

dezelfde rigling, doch zijn van elkander verwijderd.

Een i van Morolai (Bernstein).

Deze soort schijnt digi verwant aan Omm. leucopogon Wied.,

die echter veel kleiner is.

5. Ommutius fulvimaniis n. s.

Fuscus; anfennis nifjris; pedibus nigris nitidis; anleriorum

tibiis tursorumqiie articulo primo ßavis; posticurmn femormn

tibiarmnque ima basi flava; alts dilute brunnescentibiis. î A\ lin.

Kop iets breeder dan de thorax; aangezigl smal, bijna onge-

welfd, vuilgeel, met bleek goudgelen weerschijn ; de knevelbaard

zeer schraal , uit zwarte borstelharen bestaande , alleen van on-

deren met enkele gele haren; achterhoofd zwarlgrauw; de haren

op den knobbel der bijoogen en die achter den bovensten oog-

rand zwarl; de overige beharing van het achterhoofd, benevens

de kin- en bakkenbaard vvitachtig of bleekgeel; zuiger kort,

glanzig zwart. Sprieten zwart ; de beide eerste leden ongeveer

van gelijke lengte, met zwarte borsteltjes; hel derde lid korter

dan het voorgaande, eirond, spits toeloopend; de eindborstel

dubbel zoo lang als de sprieten , van onderen schraal gevederd.

Thorax, schildje en achterlijf zwartbruin, met eenigen glans;

de borslzijden grootendeels aschgrauw besloven; ter wederzijde

van den achlerrug een grijze weerschijn ; hel achterlijf slank
,

gelijk breed, een weinig plat; de eerste ring iels breeder en

kort; de overige ringen van gelijke lengte; beharing van hel lijf

zeer onbeduidend ; achter op den thorax en langs den achterrand

van hel schildje eenige zwarte, teedere borsteltjes; de uitstaande

haren vóór de kolfjes zwart. Poolen glanzig zwart; het eerste
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lieupenlid aschgrauw ; aan de voorste poolen zijn de scheenen
,

met uitzondering der spits, benevens het eerste tarsenlid, rood-

geel ; aan de aclilerpoolen is alleen de uiterste vvorlel der dijen

en der scheenen van die kleur; onder aan de dijen is eenc

geelachtige beharing en aan de scheenen zijn eenige zwarte,

vrij lange maar zwakke borstels. Kolfjes bruingeel. Vleugels met

bruinachtige tint, aan het wortel-derdedeel lichter; de subcostaal-

ader over hare geheele lengte van de randadcr afgezonderd ; de

wortel der cubitaal-vork een weinig voorbij het eind der discoi-

daal-cel ; de middendwarsader in 't midden of iels voorbij het

midden dier cel.

Een $ van Obi (Bernstein).

6. Ommatius spinibarbis n. s.

Nigricans; antennis pedibasqae nigris , tibiis fluvis ; in

mystace setis quatuor vreciis nigris; alis dilute fuscescenlibus.

$ $ S|-7 lin.

Kop (PI. 12, fig. 16) een weinig breeder dan de thorax; aan-

gezigt vrij smal, naar onderen slechts zeer weinig gewelfd, geel-

achtig aschgrauw , met bleek goudgelen weerschijn; knevelbaard

schraal; van onderen uit gele, van boven en in de zijden uit

zwarte borstels bestaande, naar onderen in "t midden met vier

digt bijeenslaande stijve , bijna regte , zwarte borstels , die

korter dan de overige haren zijn ; de haren op den knobbel der

bijoogen , alsmede de omgebogen haren achter den bovensten

üogrand zwart; overigens de beharing van het grauwe achter-

hoofd, benevens de kin- en bakkenbaard vvitachtig of bleekgeel.

Zuiger glanzig zwart
;

palpen zwait met gele haren. Sprieten

z\\art; de beide eerste leden met zwarte borstels; het tweede

lid korter dan het voorgaande; het derde lid naauwelijks zoo

lang als het tweede, spits eirond; de borstel dubbel zoo lang

als de sprieten, van onderen schraal maar lang gevederd. Thorax,

schildje en achterlijf zwart of grauwzwart, glansloos, fluweelig;

de schoudervlckken , de kanfen van den thorax en het grootste

deel der borst zijden ascbgrau\\ ; ook de achterkant van den
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thorax eri de zijden van den achteriug met aschgrauwen weer-

schijn ; het achterHjf slank, gehjk hreed; de eerste ring kort en

breed, de tweede langer dan de overigen, allen niet een min

of meer duidelijken grijzen achterzoom ; de mannelijke genita-

liën weinig uitstekend met zwarte beharing; overigens de be-

haring van het lijf onbeduidend ; achter op den thorax de ge

wone zwarte borstels; de uitstaande haren vóór de kolfjes zwart;

in de zijden van de eerste lijfsringen eeiie gele beharing, waar-

tusschen aan den eersten ring enkele zwarle borstels. Poolen

zwart, met de heupen aschgrauw gelijk de borslzijden, en de

scheenen , met uitzondering van de spits, roodgeel; de beharing

der pooten kort en bleekgeel; onder aan de dijen zwarte borstels,

die aan de worlelhelft der voorste dijen langer zijn ; eenige zwarle

borstels voorts langs de scheenen en aan de tarsenleden ; de

voethallen tlonker geelbruin. Kolfjes vuilgeel. Vleugels mei tlaauwe

bruinachtige tint ; die langs den vourrand en aan de spits krach-

tiger is; de aderen zwart; in 'l midden legen den voorrand is

de randader met de subcostaal-ader vergroeid en vormt daar

eene zwarte streep; de cubitaal-vork begint ongeveer boven het

eind der discoidaal-cel; haar bovenarm eindigt in de vleugel-

spits, haar onderarm loopt bijna regt als een vervolg van den

steel; de middendvvarsader staat in 't midden of even voorbij

het midden der discoidaal cel.

Hel Museum bezit beide seksen van Halmaheira (Bernstein);

in mijne collectie bevinden zich een <? van Borneo en een ? van

Ternate.

7. Ommalius minor Pol.

LSi(jer ; macuiis huineralibas
^

pleuris^ sciifeUo ft meUi f ho-

race cinereis ; mysface superile nùjro ^ inferne pallide flavo
^

selis quatuor nigris ; libiis jlavis apice nigro; alls subhyaii-

nis^ costa et apice fuscescetitibns. <? 5| lin.

Syn. Doleschall, Natuurkundig Tijdschr. voor .\ed. Indie. XIV. 51)5.

Ommatius minor.

Walker, Proceedings of Ihe Linnean Society. III. 88. 40.

Omm. noctifer.
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Schiner, Verhandl. zool. hot. Ges. XVII. 410. 120. Omm,

noclifer.

Aangezigt smal , naar onderen niet gewelfd ; kuevelhaard

hleekgeel, van hoven tot digt onder de sprieten met eenige

zwarte haren, in 't midden met vier zwarte stijve borstels;

van hoven tegen het achterhoofd eene rij van fijne gebogen

zwarte borstels ; kin- en bakkenbaard wit ; zuiger glanzig

zwart. Sprieten zwart ; het derde lid korter dan de beide

eersten te zamen, met langen, naar onderen fijn gevederden

borstel. Thorax zwart
,

glansloos ; de ronde schoudervlekken

licht aschgrauw ; de borstzijden , het schildje en de achterrug

met sterken grijzen weerschijn ; het achterste gedeelte van den

thorax en de achterrand van het schildje met fijne zwarte

haren; boven den vleugelwortel enkele zwarte borstels; de uit-

staande haren vóór de kolfjes boven zwart, naar onderen wil.

Achterlijf slank, bijna cylindrisch , zwart met weinig glans en

met witachlige beharing, die aan de beide eerste leden langer

is; de eerste ring breeder dan de volgenden; genitaliën glanzig

zwart, kolfachtig verdikt, met zwarte, bij het uiteinde met

roodgele beharing. Pooten stevig; de dijen iets verdikt; de

heupen grijs als de borstzijden; de dijen zwart, eenigszins glan-

zig; de scheenen roodgeel, aan de spits voor ruim een vierde,

even als de tarsen zwart; de pooten hebben eene deels licht-

gele of witachtige , deels zwartachtige beharing; aan de onder-

zijde der dijen, aan de scheenen en tarsen zijn bovendien zwarte

borstels. Kolfjes bruingeel. Vleugels bijna glasachtig, aan den

voorrand en de spits met breeden grauwbruinen zoom ; de ade-

ren zwart; ter plaatse waar de hulpader uitmondt, is deze met

de randader en met de subcostaal-ader tot eene zwarte streep

ineengesmolten ; de middendwarsader staat even vóór het midden

der discoidaal-cel; deze laatste is ongeveer even lang als de

tweede achtercel, en juist boven haar uiteinde bevindt zich de

wortel der cubitaal-vork.

Een S van Ambon (Hoedt).

Even als Schiner gelooi ik, dal Omm. minor Uol. en noclifer
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Walk, dezelfde soort zijn; Doleschall's beschrijving is echter een

paar jaren ouder en de door hem gegeven naam heeft alzoo

het regt der prioriteit.

8. Ommutius despectus n. s.

Fuscus; aniennarum articulo tertio rufescente; pedihiis gra-

cilibus^ rubiginosis; posticarnm tibiarum apice t ar sisque nigris;

ulis brunnescentibus. ? S lin.

Aangezigt smal, grauwgeel bestoven, naauwelijks iets gewelfd;

knevelbaard schraal, maar hoog opstijgende, uit bleekgele haren

bestaande, waarvan de bovensten echter aan den wortel don-

kerder zijn ; achterhoofd donkergrauw ; achter den bovensten

oogrand zwarte, naar voren omgebogen borstels; kin- en bak-

kenbaard bleekgeel; zuiger glanzig zwart, aan de spits kastanje-

bruin; palpen zwart met gele haren; de beide eerste sprietleden

zwart, het derde lid roodbruin, bijna zoo lang als de voorgaanden

te zamen , spits kegelvormig; de eindborstel anderhalfmaal zoo

lang als de sprieten , van onderen schraal gevederd. Thorax

bruinachtig grauw, van boven door de uitbreiding der teekening

bijna geheel zwartbruin; borstzijden grijsachtig bestoven; de uit-

staande haren vóór de kolfjes geel. Achterlijf eenkleurig zwart-

achtig, met gele beharing; de eerste ring kort en iets breeder

dan de volgenden. Pooten slank , roodbruin ; aan de midden-

tarsen (waarschijnlijk ook aan de voortarsen, die aan het eenige

exemplaar afgebroken zijn) de vier laatste leden, aan de ach-

terpooten de spits der scheenen en de geheele tarsen zwart
;

de achtertarsen zijn ten minste even lang als de scheenen ; aan

al de scheenen eenige lange zwarte borstels. Kolfjes roodgeel.

Vleugels bruinachtig, aan liet begin van den achlerrand iets

lichter; de aderen zwartbruin; de voorrand tot aan het midden

bruingeel, verder tusschen de randader en de subcostaal-ader

donkerder bruin ; de middendwarsader voorbij het midden der

discoidaal-cel; de wortel der cubitaal-vork een weinig voorbij

het eind dier cel.
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Een 5 van Java (Kühl en van Hasselt), in 't Museum geëti-

quetteerd als Ommatius despectus Hagenb.

9. Ommatius Aruensis n. s.

Fuscus ; anlennis nigris
; pedibus ßavis , nigro-variegatis ;

tarsiò' fusais; alarum apice fuscescenle. Î 7^ lin.

Kop iets breeder dan de thorax; aangezigt geelachtig grauw,

vrij smal, aan de onderste helft een weinig gewelfd; knevel-

baard bleek okergeel , van boven met eenige zwarte borstels
;

achterhoofd donkergrauvv, de beharing even als de kin- en bak-

kenbaard bleekgeel; achter den bovensten oogrand eenige zwarte

haren; zuiger spits toeloopend, glanzig zwart; palpen zwart met

gele haren. Sprieten (PI, 12, fig, 17) zwart; de beide eerste

leden bijna van gelijke lengte; het derde lid klein, korter dan

het vorige, spits eindigend, niet van onderen vrij digt geveder-

den borstel Thorax, schildje, achterrug en achterlijf zwart-

bruin, met flaauwen glans; de schoudervlekken en eenige plek-

ken in de borstzijden bruinachtig aschgrauvv ; de uitstaande

haren vóór de kolfjes geel; achterlijf slank, cylindrisch, naar

het uiteinde niet versmald ; de achterrand der middenste ringen

min of meer lichtbruin; de ringen van bijna gelijke lengte; in

de zijden van den eersten ring eene gele beharing. Pooten

roodgeel; heupen bruinachtig aschgrauw; het tweede lid der

achterheupen zwart; voorste dijen aan de voorzijde over de ge-

heele lengte met een zwarten band ; achterdijen aan de spits

voor twee derden zwart ; voorste scheenen aan de binnenzijde

bruin, aan de spits zwart; aan de achtcrscheenen de spits zwart

met meer uitbreiding; tarsen zwart of zwartbruin; beharing der

pooten geelachtig, hier en daar met zwarte haren vermengd,

benevens zwarte lange borstels onder aan de dijen, langs de

scheenen en tarsen Kolfjes vuilgeel. Vleugels met eenige bruin-

achtige tint , aan de spits met bruine bestuiving , zoodat

de vleugel, tegen cene lichte oppervlakte gezien, eene donker-

bruine, en tegen eene donkere oppervlakte gezien, eene bleek-

bruine spits vertoont; de aderen zwart; in 't midden tegen den
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voorrand is de randader met de subcostaal-ader tot eene zwarte

streep ineengesmolten \ de bovenarm van de cubilaal-vork komt

bijna in de vleugelspits uit; de wortel der vork ligt juist boven

het eind der discoidaal-cel; de middendwarsader duidelijk voorbij

het midden, op ongeveer twee derden der discoidaal-cel ge-

plaatst; de beide langsaderen, die de tweede achtercel vormen,

zijn bij haar begin een weinig uit elkander gebogen en komen

vervolgens weder wat nader bijeen.

Een ? van Aru (Rosenberg).

10. Ommatius impeditus n. s.

Ni(jro- fuse lis ; antennis nigris; pedibus flaois ^ niijro-varie-

(jatis: tarsortim anticorum articolo primo flavo; alarum apice

fuscescente. ? 5| lin.

Zeer verwant aan de vorige soort, maar merkelijk kleiner en

wat donkerder. Het derde lid der sprieten is naar verhouding

langer, en wel ruim zoo lang als het tweede; de beharing der

palpen , de uitstaande haren vóór de kolfjes en die aan de zijden

van den eersten lijfsring zwart, de laatsten echter voor een deel

ook geelachtig. De pooten zijn slanker; de voorste dijen aan de

spits voor ongeveer een vierde zwart en bovendien van voren

met eene zwartbruine veeg, die van den wortel uitgaat, maar

de zwarte spits niet bereikt; al de scheenen met zwartbruine

spits; aan de voorste tarsen blijft het eerste lid roodgeel. Vleu-

gels als bij Aruensis, met dit onderscheid, dat de wortel van

de cubitaal-vork een weinig voorbij hel eind der discoidaal-cel ligt.

Een ? van Borneo (Müller).

11. Ommatius argyrochirus n. s.

Fuscus; pedibus anterioribus ruft s ^ anlicarum tibiis tarsis-

que paUidis ^ argenleo-pilosis; pedibus posticis fu sci s
^ femo^

rum tibiarumque basi rufo. i (? $) 3| —A\ lin.

Aangezigt vuilgeel, zeer smal en ongewelfd; knevelbaard geel,

van boven met eenige zwarte haren; sprieten zwart. Thorax,
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schildje en achterlijf zwaitachlig; borstzijden grijsachtig; boven de

niiddenheupen niet zilverachligen weerschijn; de uitstaande haren

vóór de kolfjes bleekgeel
, even als de beharing van het achterlijf;

de eerste lijfsring een weinig breeder dan de volgenden ; mannelijke

genitaliën klein; de langarmen als een paar haakjes uitstaande.

Poolen slank; de heupen grauwachlig; aan de voorpoolen de

dijen roestbruin, de scheenen en tarsen bleekgeel en levens aan

de voor- en buitenzijde met eene digte zilverwitte beharing be-

dekt, waartusschen lange en fijne donkere borstels uitsteken;

middenpoolen roestbruin; achterpoolen zwarlbruin, met rood-

gelen wortel aan dijen en scheenen ; aan de onderzijde van al

de dijen eene vrij lange, geelachtige beharing, aan de achterste

scheenen eenige lange zwarte borstels. Kolfjes geel. Vleugels

met bruingrauwe tint en fijne donkere aderen; de voorrand

niet donkerder dan de overige oppervlakte; de middendwars-

ader voorbij hel midden, de wortel der cubitaal-voik voorbij

het eind der discoidaal cel.

Ken <? van Java (Blume). Als $ behoort hiertoe waarschijnlijk

een ander voorwerp van Java (Macklot), dal met bovenstaande

beschrijving overeenkomt , maar waarbij de voorscheenen en

tarsen, ofschoon ook lichter gekleurd dan de dijen, geen het

minste spoor van zilverachtige beharing vertoonen.

12. Ommalias suffusus n. s.

Fuscus ; aniennis nigris ;
pedibiis validis

^ flavis ; femorum

libiaruntque apice et tur sor urn articuUs quatuor ullimis nigris;

(dis brunnescentibiis. ? i lin.

Aangezigl grauwgeel, matig breed en een weinig gewelfd;

knevelbaard bleek okergeel, van boven met eenige zwarte haren;

achterhoofd donkergrauw ; achter den bovensten oogrand omge-

bogen zwarte borstels; kin- en bakkenbaard bleekgeel; zuiger

glanzig zwart; palpen zwart met donkere haren; sprieten zwarl-

bruin; hel derde lid spits kegelvormig, bijna zoo lang als de

voorgaande leden Ie zamen ; de eindborslel anderhalfmaal zoo

lang als de sprieten, van onderen schraal maar lang gevederd.
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Thorax bruingrauw, van boven bijna geheel zwartbiuin; de

borstzijden aschgrauw bestoven \ achterrug grijs , in de zijden

lichter- de uitstaande haren vóór de kolfjes geel. Achterlijf

eenkleurig zwarlbruin , met onbeduidende bleekgele beharing;

de eerste ring kort en iets breeder dan de volgenden. Pooten

stevig, roodgeel; de heupen grauw bestoven; spits der dijen en

scheenen zwart, aan de achterpooten met meer uitbreiding;

ook de vier laatste leden der tarsen zwart; beharing der poo-

ten geel; aan de voorste scheenen enkele lange gele borstels;

aan de achterscheenen en onder aan de achterste dijen, als-

mede aan de tarsen zwarte borstels. Kolfjes geel. Vleugels

met bruinachtige tint en zwartbruine aderen ; de voorrand niet

donderder dan de overige oppervlakte; de middendwarsader

eenigszins scheef en ver voorbij het midden der discoidaal-cel

geplaatst; wortel der cubitaal-vork voorbij hel eind der discoi-

daal-cel.

Een ? van Sangir (Rosenberg).

13. Omiiuitiiis insularis n. s.

Rafescens ; thoracis et abdominis dorso subfiisco; untennis

flavis; mystace fere ad antennas adscendente ; pedibus cum

coxis rufis
,

posticarum femorum , tibiarum apice et tarsis

totis fuscis; tarsorum anteriorum articulis quatuor ullimis

infuscatis. (? Î 6 —7^ lin.

Aangezigt lichtgrijs of wit; knevelbaard hoog tot bijna aan

de sprieten opstijgende, bleekgeel, van boven met eenige don-

kere haren; achterhoofd donkergrauw met lichtgrijze bestuiving;

achter den bovensten oogrand lange omgebogen zwarte haren;

kin- en bakkenbaard wilachtig of bleekgeel; zuiger glanzig zwart,

met bruine haren; sprieten geel; het derde lid korter dan de

beide eersten te zamen, de borstel schraal gevederd. Thorax

roestkleurig, van boven min of meer aschgrauw, met de gewone

donkerbruine teekening, die soms zoo uitgebreid is, dat alleen

op de schouders en aan de kanten de grondkleur overblijft;

borstzijden, schildje en achlerrug bleek roestkleurig, de borst-
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zijden met eenige witachlige bestuiving en hier en daar vlekkig

verdonkerd ; op de achterste helft van den thorax de gewone

borstels; de uitstaande baren vóór de kolfjes geel. Achterlijf

naar het einde iets versmald, bruinzwart , eenigszins glanzig,

met soms onduidelijke bleekgele insnijdingen; de beide eerste

ringen van voren met roodgelen zoom of bij lichte exemplaren

geheel van die kleur; beharing van het achterlijf geel, in de

zijden langer; mannelijke genitaliën glanzig zwart; aan den

wortel der beide tangarmen van boven een roestbruin driehoekig

opstaand klepje, ter wederzijde met gele wimperharen bezet, en

daartegenover aan de onderzijde een paar kleinere, rondachlige

aanhangsels van dezelfde kleur. Pooten roodgeel; ook de heu-

pen van die kleur, doch met witachtige besluiving; achterdijen

en achterscheenen aan de spits een weinig gebruind; de schee-

nen en tarsen, benevens de achterste dijen met zwarte borstels,

die aan de scheenen langer zijn. Kolfjes roodgeel. Vleugels met

Haauwe bruingele tint en zwartbruine aderen; somwijlen de

wortelhelft bijna glasachtig; de voorste aderen iets dikker dan de

overigen en de tusschcnruimte aldaar een weinig donkerder in-

gevuld; de middendwarsader even voorbij het midden der dis-

coidaal-cel, de wortel der cubitaal-vork iets voorbij het eind

der discoidaal-cel.

Enkele exemplaren van Java (Blume).

14. Ommadiis inprmus n, s.

Cinereo f meus: antennis flavis: mystace flavido, superne

puis nicjris; pedibus f In vis
^

posticarmn femoribus ^ tibiarum

apice et tarsis totis nigris ; alis subhijalinis. c? ? 4| lin.

Kop iets breeder dan de thorax; aangezigt smal, bijna onge-

welfd, geelachtig aschgrauw, met heldergelen weerschijn; kne-

velbaard uit eenige ruwe gele borstels bestaande, boven welke

zich eenige fijne en lange zwarte haren bevinden; de kin- en

bakkenbaard witachlig, even als de beharing van het grauwe

achterhoofd ; alleen de omgebogen haren achter den bovensten

18
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oogrand zwart; zuiger glanzig zwart; palpen zwart met gele

haren. Sprieten roodgeel; de leden ongeveer van gelijke lengte;

de beide eersten met zwarte borstelljes; het derde lid spits toe-

loopend; de eindborstel zwart, dubbel zoo lang als de sprieten,

van ondejen schraal maar lang gevederd. Thorax en schildje

grauwbruin met llaauwen glans; de schouders, de borstzijden

en de zijden van den achlerrug met giijsachligen weerschijn.

Achterlijf vrij glanzig, zwartbruin, slank; de eerste ring breeder

en korter dan de volgenden, die allen ongeveer van gelijke

lengte zijn; beharing van het lijf zeer onbeduidend; de uit-

staande haren vóór de kolfjes bruin , die in de zijden van den

eersten lijfsring geel. Poolen roodgeel; aan de voorpooten ook

de heupen van die kleur en alleen de vier laatste tarsenleden

zwart of zwarlbruin; aan de middenpooten zijn de heupen

grauw met zwart uiteinde, ook de spits der scheenen en de

vier laatste tarsenleden zwart; aan de aciitcrpooten zijn de

heui)en , de uiterste wortel en de spitshelft der dijen , benevens

hel laatste derdedeel der scheenen en de geheele tarsen zwart
;

beharing en borstels der pooten zwart; onder aan de dijen en

langs de voorste scheenen eenige langere borstels. Kolfjes rood-

geel. Vleugels glasachtig of met llaauwe bruinachtige tint, aan

de spils en het laatste deel van den achterrand iets krachtiger

gebruind ; de voorrand niet vcrdonkerd ; de wortel van de

cubitaal vork voorbij hel eind dcv discoidaal-cel; de middcn-

d warsader voorbij hel midden der discoidaal-cel.

Enkele voorwerpen van Gilolo en Ternate (Forsten) en van

Morotai (Bernstein).

15, Onunatius serenus n. s.

Niyricans; maculis huiucralibus teslaceis : abdominis inci-

suris albidis; anteniiis /Iuris; mystace luto jlavido^ mediocri-

ter adsccndenle; pedibus flavis^ poslicurum femoribus ^ tibia-

rum apice et tarsis lotis nvjris ; alis hyalinis. $ 5| lin.

Kop naauwelijks iets breeder dan de thorax ; voorhoofd en

aangezigt uiterst smal; het aangezigt niet gewelfd, bleekgeel,
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even als al de haren van den schralen knevelbaard ; achterhoofd

grijs, met de beharing, even als de kin- en bakkenbaard vuil-

wit en zeer fijn; de omgebogen haren achter den bovensten

oogrand zwart; zuiger glanzig zwart. Sprieten roodgeel; de

beide eerste leden van gelijke lengte en met zwarte borstels;

het derde lid zeer klein , spits toeloopend ; de eindborstel zwart
,

dubbel zoo lang als de sprieten. Thorax, schildje en achterrug

vaalbruin
,

glansloos ; de voorkant van den thorax , benevens de

schoudervlekken eenigszins kaneelkleurig; borstzijden en kanten

van den achterrug lichtgrijs, hier en daar zelfs vlekachtig wit;

achter op den thorax eenige zwarte borstels en op het schildje

eenige overeindstaande gele haren ; ook de uitstaande haren vóór

de kolfjes geel. Achterlijf slank , bijna cylindrisch , zwart
,

eenigszins fluweelig; de tweede ring aan den wortel met grijze

zijvlek en voorts even als de volgende ringen met smallen wit-

achtigen of zilvergrijzen achterzoom, die zich ook over den buik

uitstrekt; buiten eenige bleekgele beharing in de zijden der

eerste ringen is het achterlijf bijna geheel naakt. Pooten slank,

roodgeel; aan de voorste pooten zijn de heupen grijsachtig en

de vier laatste tarsenleden zwartbruin ; aan de achterpooten de

heupen geel of bruingeel, de spits der dijen en de spitshelft

der scheenen, benevens de geheele tarsen donkerbruin; de

bruine spits der achterdijen breidt zich aan de buitenzijde

eenigszins streepvormig uit; beharing en borstels der pooten

uiterst zwak. Kolfjes geel. Vleugels glashelder, met fijne don-

kere aderen en aan de uiterste spits met eenige aanduiding van

bruinachtige tint; het aderbeloop als bij de vorige soort.

Een Î van Waigeoe (Bernslein).

i6. Ommatius pînguis n. s.

Fuscus ; pleuris cinereis ; abdominis incisuris paUidis; un-

tennarum articulis busalibus^ scutello pedibusque ru/is ; femo-

rum poslicorum apice tarsorumque arlicidis quatuor ultimis

fuscis ; alis dilute brunneis. ? 7| lin.

Aangezigl vrij breed, bleekgeel, bijna witachlig; knevelbaard
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geel, van boven met eenìge donkere haren; achterhoofd don-

kergrauw ; achter den bovensten oogrand zwarte omgebogen

haren; kin- en bakkenbaard bleekgeel; zuiger glanzig zwart; de

beide eerste sprietleden geel, het derde zwartbruin, met langen,

vrij digt gevederden borstel. Thorax van boven door de uitge-

breide teekening bijna geheel donkerbruin en alleen aan de

schouders en de kanten geelachtig; borstzijden aschgrauw; schildje

vuil roestkleurig. Achterlijf bruinzwart, eenigszins glanzig, met

duidelijke bleekgele insnijdingen. Pooten roodgeel ; de heupen

grauw als de borstzijden ; de achterdijen van boven aan de spits

donkerbruin ; aan al de tarsen de spits van het eerste lid en

de volgende leden geheel zwartbruin; de beharing der pooten

kort en geel, aan de achterscheenen en achtertarsen zeer digt

en helder roestkleurig; onder aan de achterste dijen en aan de

scheenen en tarsen zwarte borstels. Kolfjes geel. Vleugels met

grauwbruine tint en zwartbruine aderen; de middendwarsader

voorbij het midden der discoidaal-cel; de wortel der cubitaal-

vork een weinig voorbij het eind der discoidaal-cel; de langs-

ader, die de tweede achlercel van boven begrenst, aan haar

begin sterk omhoog geheven, waardoor de eerste achtercel in

haar midden vernaauwd is.

Een $ van Java (Müller).

17. Omnia tius rubicundus n. s.

Rufescens vel rufo-fascus ; antennanim articulis basalibus

fluvis^ uriiculu tertio infuscatu ^ pleuris^ scutello^ metathorace^

abdominis basi pedi busqué ru/is; mys tace mediocriter adscen-

dente. î î 5|— 5| lin.

Deze soort gelijkt zeer op Omm. insularis ^ hiervoren onder

n°. 15 beschreven, doch is iets kleiner en dadelijk te onder-

scheiden aan den minder hoog opstijgenden knevelbaard , die

somtijds sneeuwwit is, van boven echter met donkere haren;

het aangezigt is iets breeder, vooral in den <?; aan de sprieten is

het derde lid bruinachtig of zelfs bruinzwart; de wortel van het
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achterlijf is dikwijls roodgeel; de mannelijke genitaliën zijn een-

voudiger en vertoonen alleen de kleine, glanzig zwarte tangar-

men; de pooten zijn roodgeel, doch in het $ de dijen met zwart-

bruine spits, hetgeen aan de achterdijen verder en wel tot de

halve lengte is uitgebreid; ook de scheenen zijn dikwijls aan

de spits bruinachtig, in het 2 aan de achterscheenen met groote

uitbreiding; de voorste tarsen zijn aan de vier laatste leden, de

achtertarsen geheel zwartbruin.

Eenige exemplaren van Java (Blume) en van Borneo en Su-

matra (Müller), waarvan sommigen in het Museum onder het

etiquet : Omm. rubicundus v. Voll,

Verklaring der afbeeldingen.

PI. 9, fig. 1. Leptogaster vitiosus n. s. (vleugel).

// 2. // habilis n. s. (id.)

// o. // hirticollis n. s. (id.)

// 4. Damalis marginata n. s. (id.)

>5' 5. » maculata Wied. (id.)

// 6. Habropogon jucundus n. s. (id.)

// 7. Xiphocerus complacitus n. s.

ff 8. Id. (kop in profiel).

// 9. Hyperechia fera n. s. (vleugel),

// 10. Pogonosoma semifusca n. s. (id.)

// 11. Laphria gigas Macq. (kop in profiel).

/K 12. Id. (anus $ van boven).

// 15. Id. (id. van ter zijde).

PI. 10, fig. 1. Laphria terminalis n. s.

// 2. // vulcanus Wied. (vleugel).

// 5. * tricolor n. s.

// 4. // id. (vleugel),

/y S. If uotabilis Macq.
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PI. 10, (ig. 6. Laphria notabiiis Macq. (kop in profiel).

H 7. '/ obliquistriga Walk, (vleugel).

// 8. Maiia speclabilis Guér. (kop in profiel).

// 9. '/ id. (spriet).

// 10. '/ aenea Fabr. spriet.

// 11. // Kurbinyi Dol. (id.)

* 12. // occulta n. s.

PI. Il , flg. 1. Maira nycthemera n. s. (vleugel).

// 2. // tuberculata n. s. (kop in profiel'.

// 3. Atoniosia conspicua n. s.

// 4. Id. (kop in profiel).

// 5. Id. (vleugel).

// G. ld. (acbleipoot).

// 7. Proiiiachus bifasciatus Macq. (vleugel).

// 8. // id. (spriet).

// 0. // xanihostoma n. s. (vleugel).

* IO. // leucopareus n. s. (anus c? van boven).

// 11. // id. (id. van ter zijde).

H 12. // albicauda n. s. (spriet).

// 1,1. " id. (anus $ van boven).

// li. » id. (anus ? van ter zijde).

// lo. Pbilüdicus javanus Wied. (vleugel).

// 10. Eccoplopus impiger n. s. (acbterpoot).

// 17. Id. (vleugel).

// 18. Id. (anus ^ van ter zijde).

// 11). Synolcus xanthopus Wied. $.

Synolcus xanthopus Wied. (anus $ van ter zijde).

Id (vleugel ?).

Mocbtherus gnavus n. s. $.

Ilamus longistylus Wied. (anus $ van 1er zijde\

// id (anus $ van boven).

// dentipes n. s. (achterdij c?).

Allocolasia aurata Fabr. (spriet).

//
. Irianguluni n. s. i.

PI.
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PI. 12, flg. 9. Emphysomera peregrina n. s. (vleugel i).

// 10. Id. (anus <? van boven).

// 1 1

.

Id. (id. van ter zijde).

// 12. Ommatius fulvidus Wied. (vleugel).

// 1 5. // dilatipennis n. s. (vleugel c?).

// 1 i. // id. (spriet).

// 1 3. // excurrens n. s. (vleugel <?).

// 1 6. // spinibarbis n. s. (kop van 1er zijde).

// 17. // aruensis n. s. (spriet).


